
Dízeltargonca
DFG 316s-320s
Emelési magasság: 2900-7500 mm / Teherbírás: 1600-2000 kg



Megbízható klasszikusok
a precíz manőverezéshez.
Ideális tehergépjárművek be- és kirakodásához.

A dinamikus és robusztus 3s sorozatú hidrosztatikus targoncák "tűzön-vízen át mennek": Mindegy, hogy gyors irányváltás, 
dinamikus gyorsulás és fordulás vagy precíz manőverezés – a modern hydrostaticDRIVE hajtástechnológia a legnagyobb 
menetkomfortot garantálja maximális rakodási teljesítmény mellett. Mindenek előtt gyakori irányváltással járó, 
tehergépjárművek be- és kirakodása során szorítja maga mögé a versenytársakat.Az autóiparban bevált motorok garantálják 
az elektronikus vezérlésnek köszönhetően a pontos munkavégzést optimális teljesítmény és alacsony károsanyag- 
kibocsátás mellett. Opcionálisan választható szabályozott, 3-utas-katalizátorral a gázüzemű targoncák részére, valamint 
részecskeszűrő-rendszerrel a dízelüzemű targoncák esetén. A finoman szabályozható fékek, valamint a biztonsági üvegből 
készült tetőablak további biztonságot nyújt. Az öt választható menetprogram és az ergonomikus munkahely, amely a 
személyes igényeknek is megfelel, rendkívül nyugodt munkavégzést tesz lehetővé ezekkel a megbízható targoncákkal.

Előnyök áttekintése

• hydrostaticDRIVE a maximális teljesítmény és hatékonyság érdekében

• Intenzív menetdinamika a fokozatmentes erőátvitelnek köszönhetően

• Lágy fékezés

• Kiváló kitekintés minden irányba az optimális oszlopkialakításnak 
köszönhetően

• Ergonomikus munkahely a rugalmas kezelés érdekében



Jungheinrich targoncák
 

Hatékonyság Biztonság Egyedi jellemzők
Maximális teljesítmény a 
leghatékonyabb 
eszközökkel.

Kiváló feltételek a 
biztonságos 
munkavégzéshez.

Egy targonca, amely olyan 
egyedi, mint az Ön 
vállalkozása.

Döntsön a négy kerék precíz 
mesterműve mellett: Ezek a 
megbízható targoncák meggyőzőek 
magas stabilitásuk és alacsony 
fogyasztásuk által.

Profitáljon az átfogó felszereltségi 
opciókból a magas 
menetdinamikáért és a vezető, 
targonca és rakomány maximális 
védelemért.

Állítsa be magát intuitív módon 
minden feladatra: Rugalmas jármű- és 
kezelési koncepció teszi dízel- és 
gázüzemű targoncáinkat univerzálisan 
alkalmazhatóvá.

Teljesítmény és menettulajdonságok
• Erős, alacsony fogyasztású 

legmodernebb generációs 
motorok, melyek a törvényben 
megszabott határértékeket 
jelentősen túlteljesítik.

• hydrostaticDRIVE maximális 
energiahatékonyságot kínál a 
legjobb rakodási teljesítmény 
mellett.

• Fokozatmentes erőátvitel és 
magas indítónyomaték.

• A haladás és a hidraulika funkciók 
pontos szabályozása a vezérlő 
elektronika segítségével.

• 5 elektronikusan választható 
munka-/menetprogram.

• Teljesítmény paraméterek 
valamennyi alkalmazáshoz.

• Automatikus fordulatszám- 
növelés a hidraulikus funkciók 
használatakor.

• A haladási sebesség rendkívül 
precíz vezérlése.

• Alacsony karbantartási költségek 
a közvetlen hajtásnak 
köszönhetően, mely nem 
rendelkezik olyan kopó 
alkatrészekkel, mint a 
tengelykapcsoló, differenciálmű 
vagy hajtómű.

Intelligens vezérlés és elektronika
• Saját fejlesztésű és gyártású 

vezérlő szoftver és hardver.
• A hidraulika funkciók jól 

szabályozhatók az 
elektromágneses szelepek 
segítségével.

• A fröccsenő víztől védett 
elektronikus menet- és hidraulika 
vezérlés CAN-Bus hálózatba 
integrálva.

Alapfelszereltségű biztonsági 
felszereltség
• Védőtető biztonsági üvegből.
• A hidraulikafunkciók működtetése 

csak a kezelő által elfoglalt 
üléspozíció esetén lehetséges.

• A rögzítőfék megakadályozza a 
rámpákon, illetve emelkedőkön a 
visszagurulást kikapcsolt motor 
esetén is.

• Nagyfokú stabilitás a rendkívül 
alacsony saját súlypontnak és a 
magasan felfüggesztett 
hátsóhídnak köszönhetően.

• Csillapított oszlopsüllyesztés és - 
kitolás, valamint csillapított 
oszlopdöntés a nagyobb 
árubiztonság érdekében.

Nagy teljesítményű szűrőrendszer
• Munkahidraulika változatos 

állítható szivattyúval az 
optimalizált hatásfokért és igény 
szerinti olajnyomásért.

• Teljes áramú hidraulikaolaj szűrés 
szívó- és visszafolyó ági szűrőkkel 
a legnagyobb olajtisztaság és 
valamennyi komponens hosszú 
élettartama érdekében.

• A vázszerkezetbe integrált 
hidraulikatartály.

• A hidraulikatartály szellőzése 
szűrőkön keresztül történik.

• Nyomáshatároló szelepek védik a 
rendszert a túlnyomástól és a 
túlterheléstől.

Ergonomikus kezelőfülke
• Kényelmes vezetőülés magas 

rugózással.
• 2 tengely mentén beállítható 

egypontos állítás az intuitív módon 
beállítható kezelőelemekért.

• Kompakt emelőoszlop a kiváló 
kilátásért minden irányban.

• Fel- és leszállás széles és jól látható 
lépcsőkön.

• A védőtetőre hegesztett, nagy és 
stabil fogantyú.

• Bal oldalon elhelyezett, könnyen 
kezelhető kormánykerék 
hidraulikus szervokormánnyal.

• Nagy, sima felületű lábtér 
rezgéscsökkentő gumiszőnyeggel.

• Robusztus, kesztyűben is könnyen 
és pontosan mozgatható hidraulika 
kar.

Kopásmentes fékezés
• Nincs szükség a fékpedál gyakori 

működtetésére.
• Rögzítőfék - olajfürdős, 

rugóerőtárolós lamellás fék; 
karbantartásmentes, zárt 
rendszerként.

Opcionális asszisztensrendszerek
• accessCONTROL: hozzáférés- 

ellenőrzés az üléskapcsoló- és 
biztonsági övkapcsoló 
meghatározott sorrendben történő 
aktiválása által.

• driveCONTROL: automatikus 
haladási sebesség ellenőrzés 
kanyarmenetben és egy előre 
meghatározott emelési 
magasságtól.

• liftCONTROL (tartalmazza 
driveCONTROL-t): Az emelőoszlop 
billentési sebességének 
automatikus csökkentése egy előre 
meghatározott emelési 
magasságtól.



Modellek áttekintése
Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név Teherbírás/teher Emelési 
magasság (max.)

Haladási 
sebesség

Munkafolyosó 
szélessége (800 
x 1200 mm 
rakodólap 
esetén, 
hosszirányban)

Emelési 
sebesség teher 
nélkül

DFG 316s 1.600 kg 7.500 mm 19.5 km/h 3.846 mm 0.62 m/s

DFG 320s 2.000 kg 7.500 mm 19.5 km/h 3.864 mm 0.62 m/s

 

 

Minősített német gyárak Norderstedtben 
és Moosburgban.  

A Jungheinrich targoncák megfelelnek 
az európai biztonsági 

követelményeknek.  

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu
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