
Pneus superelásticos e maior 
altura livre do solo para 
utilização combinada em 
galpões e áreas externas

Visão perfeita mesmo 
com cargas altas com 
o assento lateral

Comando sensível 
através da alavanca de 
comando SOLO-PILOT

Sistemas de assistência 
para um ajuste perfeito 
às necessidades

Curve Control da 
Jungheinrich para máxima 
segurança na condução

Cabine de proteção climática 
para utilização externa 
frequente (opcional)

ETV C16/C20
Empilhadeira elétrica retrátil (1.600/2.000 kg)

Pneus superelásticos, grande altura livre do solo, estrutura que 
economiza espaço, alta performance e condições de trabalho 
ergonômicas ideais – estes são os excelentes pontos fortes das 
empilhadeiras retráteis Jungheinrich ETV C16 e ETV C20.

Você se beneficia, entre outras, das seguintes vantagens:
• Aplicação universal: em qualquer lugar onde, por exemplo, 

sejam necessárias aplicações combinadas em espaços de 
armazenamento internos e externos com as mais diversas 
características de piso, nossas empilhadeiras elétricas retráteis 
com pneus superelásticos são os veículos de transporte 
ideais. Estas empilhadeiras transportam seus bens de forma 
confiável de A para B, não importa se sobre o piso de concre-
to liso do armazém ou sobre asfalto irregular durante a carga 
e descarga de caminhões.

• Ganho de espaço com corredores de trabalho estreitos a 
partir 2.829 mm (de acordo com VDI, ao coletar europaletes 
no sentido longitudinal).

• Maior eficiência de movimentação de mercadorias com 
redução de consumo de energia: Eficiência energética ideal 
através dos motores, controladores e sistemas de software 
made by Jungheinrich perfeitamente compatíveis entre si.

• Operação simples e intuitiva usando os elementos indica-
dores e operacionais organizados de forma ergonômica. 
Organização e concepção dos instrumentos contribuem para 
a segurança, como a excelente visibilidade. 

Com isso, as empilhadeiras retráteis Jungheinrich ETV C16/
ETV C20 proporcionam as melhores condições para a car-
ga e descarga econômica em alturas elevadas e em espaços 
limitados. Seja operando com estruturas porta-paletes ou 
estruturas dinâmicas, seja para operar em um só turno ou em 
turnos múltiplos ou em uso externo frequente com a cabine 
de proteção climática confortável (opcional) - as empilhadeiras 
retráteis ETV C16/C20 oferecem para cada tipo de aplicação a 
solução adequada.



ETV C16/C20

h
7

h
6

h
1

h
4

c

ll
4

s

h
2

h
3

280 y

l
2

x
m

2

l
7

l
1

h
8

Q

β

Wa

Ast

b
2

e

b
5

b
3 b

4
b

11 b
1

α

a
2

a
2

Capacidade de carga (kg)

400 500 600 700 800 900 1000

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

ETV C20

ETV C16

Distância do centro de gravidade da carga "c" em mm

Modelos padrão de mastro ETV C16/C20

Elevação
h3

Altura do mastro recolhido
h1

Elevação livre
h2

Altura do mastro na eleva-
ção máxima

h4

Inclinação mastro/porta-
garfos, frente/trás

α/β
(mm) (mm) (mm) (mm) (°)

ETV C16 ETV C20 ETV C16 ETV C20 ETV C16 ETV C20 ETV C16 ETV C20

Três níveis DZ 4250 - 2050 - 1320 - 4996 - 2/4

4550 2050 - 1406 - 5194 - 2/4 -

4700 - 2200 - 1470 - 5446 - 2/4

5000 2200 2300 1556 1570 5644 5746 2/4 2/4

5240 2280 - 1636 - 5884 - 2/4 -

5300 2300 2400 1656 1670 5944 6046 2/4 2/4

5420 - 2440 - 1710 - 6166 - 2/4

5450 2350 - 1706 - 6094 - 2/4 -

5600 2400 2500 1756 1770 6244 6346 2/4 2/4

5720 2440 - 1796 - 6364 - 2/4 -

5810 2470 - 1826 - 6454 - 2/4 -

5900 2500 2600 1856 1870 6544 6646 2/4 2/4

6050 - 2650 - 1920 - 6796 - 2/4

6200 2600 2700 1956 1970 6844 6946 2/4 2/4

6500 2700 2800 2056 2070 7144 7246 2/4 2/4

6800 2800 2900 2156 2170 7444 7546 2/4 2/4

6950 - 2950 - 2220 - 7696 - 2/4

7100 2900 - 2256 - 7744 - 2/4 -

7400 - 3100 - 2370 - 8146 - 2/4



1) Dependente do mastro
2) 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: 03/2015
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1.1 Fabricante (abreviação)  Jungheinrich

1.2 Denominação do modelo pelo fabricante  ETV C16 ETV C20

1.3 Tipo de tração (motor)  Elétrica

1.4 Tipo de operação  Assento transversal

1.5 Capacidade de carga Q t 1,6 2

1.6 Distância do centro da carga c mm 600

1.8 Distância entre o eixo de direção e a carga x mm 4002) 4212)

1.8.1 Distância entre o eixo de direção e a carga, mastro estendido x1 mm 290

1.9 Distância entre eixos y mm 1.460 1.520
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2.1.1 Peso incluindo bateria (ver 6.5)  kg 3.640 4.010

2.3 Peso por eixo sem carga frente/trás  kg 2.230 / 1.410 2.410 / 1.600

2.4 Peso por eixo com garfos estendidos e com carga frente/trás  kg 670 / 4.570 510 / 5.500

2.5 Peso por eixo com garfos recolhidos e com carga frente/trás  kg 1.965 / 3.275 2.146 / 3.846
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3.1 Tipo de rodas  SE

3.2 Dimensões das rodas dianteiras  mm 200 / 50-10

3.3 Domensões das rodas traseiras  mm 180 / 60-10

3.5 Quantidade de rodas dianteiras /traseiras  1x / 2

3.7 Distância entre rodas, Traseira b11 mm 1.210 1.240
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4.1 Inclinação mastro/porta-garfos, frente/trás α/β ° 2/41)

4.2 Altura do mastro (recolhido) h1 mm 2.300 2.400

4.3 Elevação livre h2 mm 1.656 1.670

4.4 Elevação h3 mm 5.300

4.5 Altura do mastro na elevação máxima h4 mm 5.944 6.046

4.7 Altura da grade de proteção (compartimento do operador) h6 mm 2.290

4.8 Altura do assento/ plataforma ao solo h7 mm 1.166

4.10 Altura dos braços das rodas h8 mm 464

4.19 Comprimento total l1 mm 2.4842) 2.5242)

4.20 Comprimento até à face dos garfos (incl. espessura do garfo) l2 mm 1.3202) 1.3602)

4.21 Largura total b1/b2 mm 1.382 / 1.270 1.409 / 1.270

4.22 Dimensões do garfo s/e/l mm 40 / 120 / 1.150 50 / 140 / 1.150

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

4.24 Largura do porta-garfos b3 mm 830

4.25 Abertura dos garfos b5 mm 335 / 730 356 / 750

4.26 Distância entre braços das rodas/superficie de carga b4 mm 940

4.28 Deslocação frontal l4 mm 6902) 7112)

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

4.32.1 Distância do solo no ponto mais baixo  mm 55

4.33
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 1000 x 1200 trans-
versal

Ast mm 2.7842) 2.8292)

4.34
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 800 x 1200 longitu-
dinal

Ast mm 2.8292) 2.8712)

Diagonal da máquina  mm 2.205 2.255

4.35 Raio de giro Wa mm 1.735 1.795

4.37 Comprimento fora-a-fora dos braços das rodas l7 mm 1.986 2.046
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5.1 Velocidade de deslocamento com/sem carga  km/h 11,8 / 12,2

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga  m/s 0,4 / 0,7 0,32 / 0,6

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 0,15 / 0,15

5.7 Capacidade de vencer rampa com/sem carga  % 7 / 10 6 / 10

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

5.9 Tempo de aceleração com/sem carga  S 5,2 / 4,8 5,4 / 4,6

5.10 Freio  elétrico
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6.1 Motor de tração, potência S2 60 min.  kW 6,9

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 - C

6.4 Voltagem da bateria, capacidade nominal K5  V/Ah 48 / 560

6.5 Peso da bateria  kg 937

6.6 Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI  kWh/h 4 4,9

6.7 Desempenho na movimentação de cargas  t/h 59,2 64

6.8
Consumo de energia com máximo desempenho na movimentação 
de cargas

 kWh/h 3,3 3,4
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8.1 Tipo de controle de tração  Tecnologia 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) 70



Aproveite as vantagens

Pneus superelásticos Cockpit ergonômico. Degrau antiderrapante Ótima visibilidade com o teto 
panorâmico

Mastro de alta capacidade
Os mastros Jungheinrich garantem o 
máximo em segurança e aproveitamento 
de espaços no armazém até grandes 
alturas.
• Mastros triplos com alturas de elevação 

de até 7400 mm.
• Visão excelente da carga.
• As menores alturas de passagem com 

grandes alturas de elevação.
• Alta capacidade de carga residual até 

em grandes alturas de elevação.
• Inclinação do mastro finamente con-

trolável.
• Vida útil extremamente longa através 

de perfis de alta qualidade.

Cockpit ergonômico
A cabine do motorista oferece as con-
dições de trabalho ideais para máximo 
desempenho e alívio extra da sobrecarga 
do motorista.
• Assento confortável, com possibilidade 

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, nas opções de 180° 
ou 360° (opcional com tecla shift).

• Disposição dos pedais como em um 
automóvel.

• Degrau antiderrapante para uma subida 
e descida fácil.

• Teto protetor panorâmico para uma 
visão total da carga (opcional).

Alavanca de comando SOLO-PILOT
Alavanca de comando para ativação de 
todas as funções hidráulicas assim como 
para seleção da direção de deslocamen-
to, e 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 fina de ativação de todas as 
funções.

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

• Disponível na opção MULTI-PILOT.

Display de fácil leitura para o moto-
rista
A ferramenta de controle de alta qualida-
de fornece informações sobre os dados 
de operação mais importantes.
• 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.

• Exibição das horas de funcionamento 
e horário.

• Altura de elevação (opcional).
• Peso da carga (opcional).
• Capacidade de carga residual (opcio-

nal).

Sistemas de assistência (opcional)
Equipamento adicional individual para 
maior desempenho e menor sobrecarga:
• Operation Control: O peso da carga é 

medido continuamente e comparado 
com a capacidade residual de carga 
do veículo. Ao aproximar-se do valor 
limite, é emitido um alarme visual e 
sonoro.

• Position Control com função SNAP: 
A pré-seleção da altura de elevação 
torna o empilhamento fácil, rápido e 
seguro, sem a necessidade de pressio-
nar teclas adicionais.

Cabines de proteção climática (op-
cional)
A cabine de proteção climática garante 
uma ótima proteção em caso de traba-
lhos externos frequentes e está disponí-
vel em três versões:
• Economy: com teto de vidro e para-

-brisa.
• Comfort 1: com teto de vidro, para-

-brisa e janelas laterais para uso com 
chuvas frequentes.

• Comfort 2: com teto de vidro, para-
-brisa, janelas laterais e porta para a 
proteção total.
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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.


