
Ganho de espaço devido à 
tecnologia de mastro retrátil

Máximo desempenho na 
movimentação de cargas com 
o menor consumo de energia

Amplo espaço para o condutor

Comando sensível, 
tanto para dirigir como 
para levantar cargas

Sistemas de assistência 
para um ajuste perfeito 
às necessidades

ETV 110/112
Empilhadeira elétrica retrátil (1.000/1.200 kg)

Chassi compacto, excelente performance, técnica inovadora 
e condições de trabalho ergonômicas otimizadas. Esses são 
os diferenciais das nossas empilhadeiras retráteis ETV 110/ 
112. Seja operando com estruturas porta-paletes, estruturas 
dinâmicas ou Drive-in. Seja em lugares muito estreitos ou com 
limitações de altura. Seja para operar em um só turno ou em 
turnos múltiplos: as empilhadeiras retráteis 110/112 oferecem 
para cada tipo de aplicação a solução adequada.

Principais vantagens: 
• Ganho de espaço com corredores de trabalho estreitos a 

partir de 2.664 mm. Através seus braços de roda estreitos, a 
ETV 110/112 – apesar de sua pequena largura total de apenas 
1.120 mm – consegue remover um europalete entre os bra-
ços de roda. Isso proporciona mais "folga" para utilização em 
contrafluxo, armazenamento em bloco ou estruturas drive-in.

• Maior eficiência na transferência de mercadorias - com 
redução simultânea do consumo de energia - graças às mais 
modernas técnicas de acionamento e comando.

• Motoristas motivados graças a ergonomia e tecnologia que 
aumentam o desempenho: Através de amplos espaços e 
visão excelente, tanto durante o percurso de deslocamento 
como para carregar e descarregar mercadorias. Através da 
disposição dos pedais como em um automóvel. O Curve 
Control proporciona uma redução automática de velocidade 
nas curvas.

• Direção de 180° e 360°: para a possibilidade de escolha entre 
o raio mínimo de giro e a mais rápida mudança de direção.

• Alavanca de comando SOLO-PILOT: garante sensibilidade ao 
armazenar mercadorias mesmo em grandes alturas.

• Configuração compatível com as necessidades: um catálogo 
de opcionais variado, com muitos sistemas de assistência e 
variantes de bateria, de 310 a 620 Ah, garante o ajuste perfeito 
a cada caso de aplicação.
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Distância do centro de gravidade da carga "c" em mm

Modelos padrão de mastro ETV 110/112

Elevação
h3

Altura do mastro 
recolhido

h1

Elevação livre
h2

Altura do mastro na 
elevação máxima

h4

Inclinação mastro/por-
ta-garfos, frente/trás

α/β
(mm) (mm) (mm) (mm) (°)

Três níveis DZ 4550 2050 1408 5192 1/3

5000 2200 1558 5642 1/3

5240 2280 1638 5882 1/3

5300 2300 1658 5942 1/3

5600 2400 1758 6242 1/3

5900 2500 1858 6542 1/3

6200 2600 1958 6842 1/3

6500 2700 2058 7142 0.5/2

6800 2800 2158 7442 0.5/2

7100 2900 2258 7742 0.5/2



1) Com proteção da roda de carga: + 30 mm
2) Dependente do mastro
3) Outros tamanhos de bateria alteram esses valores

Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais, etc. 
podem fornecer outros valores.

Dados técnicos de acordo c/ VDI 2198

Versão: 05/2014
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1.1 Fabricante (abreviação)  Jungheinrich

1.2 Denominação do modelo pelo fabricante  ETV 110 ETV 112

1.3 Tipo de tração (motor)  Elétrica

1.4 Tipo de operação  Assento transversal

1.5 Capacidade de carga Q t 1 1,2

1.6 Distância do centro da carga c mm 600

1.8 Distância entre o eixo de direção e a carga x mm 3393) 4243)

1.8.1 Distância entre o eixo de direção e a carga, mastro estendido x1 mm 170

1.9 Distância entre eixos y mm 1.300 1.385
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2.1.1 Peso incluindo bateria (ver 6.5)  kg 2.560 2.580

2.3 Peso por eixo sem carga frente/trás  kg 1.587 / 973 1.587 / 993

2.4 Peso por eixo com garfos estendidos e com carga frente/trás  kg 634 / 2.926 516 / 3.264

2.5 Peso por eixo com garfos recolhidos e com carga frente/trás  kg 1.282 / 2.278 1.361 / 2.419
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3.1 Tipo de rodas  Vulkollan ®

3.2 Dimensões das rodas dianteiras  mm Ø 343 x 114

3.3 Domensões das rodas traseiras  mm Ø 230 x 85

3.5 Quantidade de rodas dianteiras /traseiras  1x / 2

3.7 Distância entre rodas, Traseira b11 mm 993
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4.1 Inclinação mastro/porta-garfos, frente/trás α/β ° 1/32)

4.2 Altura do mastro (recolhido) h1 mm 2.300

4.3 Elevação livre h2 mm 1.658

4.4 Elevação h3 mm 5.300

4.5 Altura do mastro na elevação máxima h4 mm 5.942

4.7 Altura da grade de proteção (compartimento do operador) h6 mm 2.190

4.8 Altura do assento/ plataforma ao solo h7 mm 960

4.10 Altura dos braços das rodas h8 mm 2651)

4.19 Comprimento total l1 mm 2.3213)

4.20 Comprimento até à face dos garfos (incl. espessura do garfo) l2 mm 1.1743)

4.21 Largura total b1/b2 mm 1.120 / 1.120

4.22 Dimensões do garfo s/e/l mm 40 / 80 / 1.150

4.23 Porta-garfos ISO 2328, classe/tipo A,B  2B

4.24 Largura do porta-garfos b3 mm 800

4.25 Abertura dos garfos b5 mm 296 / 677

4.26 Distância entre braços das rodas/superficie de carga b4 mm 900

4.28 Deslocação frontal l4 mm 5093) 5943)

4.32 Altura livre do solo, centro dos eixos m2 mm 80

4.32.1 Distância do solo no ponto mais baixo  mm 30

4.33
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 1000 x 1200 
transversal

Ast mm 2.6083) 2.6273)

4.34
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 800 x 1200 
longitudinal

Ast mm 2.6643) 2.6683)

4.35 Raio de giro Wa mm 1.515 1.595

4.37 Comprimento fora-a-fora dos braços das rodas l7 mm 1.640 1.725
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5.1 Velocidade de deslocamento com/sem carga  km/h 11

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga  m/s 0,48 / 0,7 0,43 / 0,7

5.3 Velocidade de descida com/sem carga  m/s 0,5 / 0,5

5.4 Velocidade do deslocador lateral  m/s 0,2 / 0,2

5.7 Capacidade de vencer rampa com/sem carga  % 7 / 10

5.8 Capacidade máx. de vencer rampa com/sem carga  % 10 / 15

5.9 Tempo de aceleração com/sem carga  S 5,1 / 4,8

5.10 Freio  elétrico
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6.1 Motor de tração, potência S2 60 min.  kW 4,5

6.2 Motor de elevação, potência no S3 15%  kW 11,5

6.3 Bateria conforme DIN 43531/35/36 A, B, C, não  DIN 43531 - B

6.4 Voltagem da bateria, capacidade nominal K5  V/Ah 48 / 280

6.5 Peso da bateria  kg 556

6.6 Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI  kWh/h 2,6 2,9

6.7 Desempenho na movimentação de cargas  t/h 44 53

6.8
Consumo de energia com máximo desempenho na movimenta-
ção de cargas

 kWh/h 2,7 2,9
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8.1 Tipo de controle de tração  Impulso / Mosfet AC

8.2 Pressão de operação para acessórios  bar 150

8.3 Volume de óleo por acessório  l/min 20

8.4 Nível sonoro ao ouvido do condutor de acordo c/ EN 12053  dB (A) 68



Aproveite as vantagens

Compact chassis SOLO-PILOT Porta-objetos Cockpit ergonômico.

Um chassis largo pode ser assim tão 
estreito
A largura de chassi certa para cada 
situação:
• A ETV 110/112 tem uma largura total 

de 1.120 mm – ideal para o transporte 
entre as prateleiras ou armazenamento 
em bloco.

• Transportar europaletes longitudinal-
mente entre os braços das rodas se 
torna uma tarefa muito simples quanto 
com uma empilhadeira com uma 
largura maior de chassis.

Cockpit ergonômico
O posto do condutor oferece as con-
dições de trabalho ideais para máximo 
desempenho e mais conforto durante o 
trabalho.
• Estofamento com tecido, com pos-

sibilidade de ajuste para a posição do 
banco, o encosto e o peso corporal.

• Inúmeros porta-objetos.
• Os elementos de comando importan-

tes são facilmente acessíveis.
• Ampla disponibilidade de espaço 

também para condutores de grande 
estatura.

• Direção elétrica (opcionalmente no 
modo 180° ou 360°). No percurso em 
linha reta, a alavanca do volante en-
contra-se sempre na melhor posição 
ergonômica.

• Disposição dos pedais como em um 
automóvel.

Alavanca de comando SOLO-PILOT
• Alavanca de comando para ativação 

de todas as funções hidráulicas, assim 
como para seleção da direção de des-
locamento e acionamento da buzina.

• Todos os elementos de ajuste estão 
dentro do campo de visão e indicam 
claramente sua função.

• Direção de acionamento da chave de 
direção conforme o sentido de deslo-
camento.

• Operação milimetricamente precisa 
graças à alta sensibilidade de ativação 
de todas as funções.

• Acessórios, como um dispositivo de 
ajuste dos garfos (opcional), também 
são confortavelmente comandados 
através do SOLO-PILOT.

Display de fácil leitura para o moto-
rista
Instrumento de controle de alto padrão 
para indicação dos principais dados 
operacionais.
• Indicação da direção de condução e da 

posição da roda.
• Nível de carga da bateria com indica-

ção do tempo restante até a próxima 
carga.

• Três programas de deslocamento 
programáveis para ajuste individual a 
cada situação.

• Horas de trabalho e horário.
• Altura de elevação (opcional)
• Peso da carga (opcional)

Mastros potentes
Nossos mastros garantem o máximo em 
segurança e aproveitamento de espaços 
no armazém até grandes alturas. Os 
destaques:
• Visão excelente da carga.
• Deslocação lateral integrada.
• As menores alturas de passagem com 

grandes alturas de elevação.
• Vida útil extremamente longa através 

de perfis de alta qualidade.
• Alta capacidade de carga residual até 

em grandes alturas de elevação.
• Mastros triplos com alturas de eleva-

ção de até 7.100 mm e inclinação do 
mastro.

Sistemas de assistência (opcional)
• Position Control com função SNAP - 

para armazenagem simples e rápida 
sem necessidade de apertar botões.

• Câmera nos garfo com monitor ergo-
nomicamente ajustável. Para empilha-
mentos e desempilhamentos particu-
larmente seguros e eficientes.

• Controle de peso com o pressionar de 
um botão para o bom sentimento a 
garantia de não excedimento da capa-
cidade de carga residual. Ao pressionar 
o botão, o peso da carga é exibido no 
display do condutor (tolerância 50 kg).
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Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

Os veículos industriais 
Jungheinrich cumprem 

os requisitos de 
segurança europeus.

Certificados para as fábricas 
de Nordestedt, Moosburg e 

Landsberg, na Alemanha.


