
Dízeltargonca
DFG 425-435
Emelési magasság: 2900-7500 mm / Teherbírás: 2500-3500 kg



Nagy teljesítményű segítőtársak
extrém feltételek között is.
Alacsony fogyasztású és költséghatékony.

Stabil és hatékony 4-es sorozatú hidrodinamikus targoncáink nagy rakodási teljesítményükkel bármilyen szállítási feladatot 
könnyen elvégeznek. Mindegy, hogy közepes vagy hosszú útszakaszon vagy extrém időjárási feltételek között dolgoznak – 
dízel- és gázüzemű targoncáink a nagy teljesítményű hűtőrendszernek és a robusztus, hosszú élettartamú Kubota-ipari 
motoroknak köszönhetően megbízható segítőtársak elsősorban kültéri alkalmazás esetén. A hatékony, olajfürdős lamellás 
fékkel felszerelt hajtótengely kiváló fékhatást biztosít. Kiváló rálátás a villacsúcsokra az emelőoszlopon elhelyezett 
nyílásoknak köszönhetően a gyors és kényelmes rakodás érdekében. Minimális zajkibocsátás és alacsony károsanyag 
kibocsátás - ezek az előnyei a kis karbantartást igénylő gépeknek. Könnyű, pontos kormányzás hidraulikus 
szervokormánnyal, nagyméretű lábtér, valamint optimálisan összehangolt komponensek és fejlett kezelési technológia 
biztosítják a koncentrált és hatékony munkavégzést.

Előnyök áttekintése:

• Hajtótengely karbantartásmentes nedves lamellás fékkel

• Kiváló kilátás minden irányban az optimális emelőoszlop kialakításnak 
köszönhetően

• Elektromos rögzítőfék a nagyobb biztonságért

• Robusztus és hatékony Kubota ipari motorok

• Funkcionális és alacsony rezgésű munkahely



Jungheinrich targoncák
maximálisan az ügyfelek előnyeit szem 
előtt tartva.

Hatékonyság Biztonság Egyedi jellemzők
Maximális teljesítmény a 
leghatékonyabb 
eszközökkel.

Kiváló feltételek a 
biztonságos 
munkavégzéshez.

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

Itt döntő a hosszú élettartam 
gazdaságossága - építsen egy 
targonca-családra, amely jóban- 
rosszban Ön mellett áll.

Magas menetbiztonság és stabilitás, 
kiváló kilátás és a teher egyszerű 
kezelése segítenek ennek során, a 
raktárban a kockázatokat célzottan 
csökkenteni. 

Profitáljon a maximális rugalmasságból 
és teremtsen ergonomikus 
munkahelyet, ami egyedileg állítható 
minden vezetőre.

Nagy teljesítményű és hatékony 
hajtáskoncepció
• Bevált dízel- és gázüzemű Kubota 

ipari motorok.
• Robusztus és modern, hosszú 

élettartamú, kiváló teherbírású és 
megbízható motorok.

• Nagy forgatónyomaték alacsony 
fordulatszám mellett.

• Vezérműtengely meghajtás 
fogaskerék hajtáson keresztül.

• Alacsony károsanyag kibocsátású 
motor (dízelmotorok 97/68/ EK 3 
A szint irányelv szerint).

• Hidraulika rendszerek Load 
Sensing technológiában 
csökkenti az energiafelhasználást 
és meghosszabbítja az olaj 
élettartamát.

Zárt, nagy teljesítményű- 
hűtőrendszer kombihűtővel
• Kombihűtő teljes egészében 

alumíniumból készült a 
motorhűtőanyaghoz, a 
nyomatékváltóhoz és 
hajtóműolajhoz - zavaró 
műanyag gyűjtődoboz nélkül.

• Könnyű tisztítás a hűtőrendszer 
függőleges elhelyezésének 
köszönhetően a 
motorhűtőanyag, nyomatékváltó 
és hajtóműolaj számára.

• Teljesen zárt rendszer a 
hűtőfolyadék-párolgás elkerülése 
érdekében.

Megbízható munkavégzés 
magasabb környezeti hőmérséklet 
esetén is.

Biztonságos munkavégzés
• Konténeres védőtető-magasság.
• Magasan felfüggesztett hátsóhíd 

a magas menetstabilitásért 
dinamikus haladás közben is.

• Ellensúly kialakítás mély saját 
súlyponttal a biztonságos álló 
helyzetért.

• Leválasztott 4-szeres a csillapító 
elemekre szerelt hajtómotornak 
köszönhetően.

• A fröccsenő víztől védett 
elektronika, csatlakozók és 
csatlakozások.

• Egyszerűen elérhető, kompakt 
biztosítékdoboz a vezetőtérben.

Optimális kilátást biztosító 
emelőoszlop
• Kiváló rálátás a teherre az 

optimalizált emelőoszlopnak 
köszönhetően kompakt 
oszlopprofilokkal és 
tömlővezetéssel.

• Kiváló maradvány teherbírás nagy 
emelési magasságok esetén is.

• Szabademelő henger 
kereszttartójában kialakított 
kémlelő ablakok megkönnyítik a 
magasabb állványszinteken 
történő munkavégzést.

További biztonsági felszereltség
• Automatikus hidraulika- és 

menetletiltás az ülés elhagyása 
után.

• Akusztikus figyelmeztető 
hangjelzés a rögzítőfék nem- 
aktiválása esetén.

• A hajtómű automatikus semleges 
állása a targonca elhagyása után.

• Minden dízelmotor eleget tesz az 
EU által előírt 3a kibocsátási 
szintnek.

Ergonomikus kezelőfülke
• Kompakt emelőoszlop a kiváló 

kilátásért minden irányban.
• Tágas térd- és lábtér a keskeny és 

könnyen állítható 
kormányoszlopnak köszönhetően.

• Könnyű kormányzás hidraulikus 
szervokormánnyal.

• Nagy, sima felületű lábtér 
rezgéscsökkentő gumiszőnyeggel.

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

• A kijelző és a kapcsolók a kiegészítő 
funkciókhoz (pl. világítás és 
ablaktörlő) optimálisan került 
elhelyezésre a kezelő látóterében, 
könnyen elérhető helyen.

• Sokféle tárolási lehetőség, mint pl. 
pohártartó, iratkapocs és kis 
alkatrészek tárolója.

• Elektromos működtetésű 
rögzítőfék.

• Pedálelrendezés a 
személygépjárművekben 
megszokott módon csúszásgátló 
gumifelülettel.

Egyszerű karbantartás
• Optimális hozzáférés a 

motortérhez 90° fokos nyitási 
szögnek és L-alakú fedélnek 
köszönhetően.

• Segédeszközök nélkül levehető 
oldalelemek és padlólemez.

• Nincs szükség járműspecifikus 
diagnosztikai eszközökre speciális 
szoftverrel.

• Nagyméretű üzemanyagszűrő 
vízleválasztóval.

• Olajcsere 500 üzemóránként.



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 425 2500 kg 7500 mm 18 km/h 4187 mm 0,57 m/s

DFG 430 3000 kg 7500 mm 18 km/h 4333 mm 0,6 m/s

DFG 435 3500 kg 7500 mm 18 km/h 4448 mm 0,5 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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