
Gastruck
TFG 540-S50
Løftehøjde: 2480-7500 mm / Lasteevne: 4000-5000 kg



Den robuste kraftpakke
til tunge laster.
Maksimal effekt på mellemlange og lange strækninger.

De ydelsesstærke og robuste gastrucks i 5-serien med hydrostatisk drev overbeviser på alle punkter, især på mellemlange og 
lange strækninger. De er det perfekte valg til sikker transport af tunge laster. Her kan de økonomiske stablere vise deres fulde 
styrke: Blød igangsætning uden ryk og fintfølende bremsning med optimal virkningsgrad.De robuste Kubota-industrimotorer 
med højtydende kølesystem sikrer maksimal effekt og lavt forbrug. Motorerne overbeviser endvidere med deres lange 
levetid, reducerede støjudvikling og lave emissioner. Den integrerede vådlamelbremse, sikkerhedstaget samt den hydrauliske 
servostyring giver sikkerhed og meget præcis styring.Den bedste basis for effektivt og ikke trættende arbejde opnås med den 
ergonomisk udformede arbejdsplads med god plads til knæ og ben, en elektrisk parkeringsbremse samt et 
betjeningskoncept med mulighed for individuel tilpasning.

Alle fordele med et blik

• Drivaksel med vedligeholdelsesfri lamelbremse i oliebad

• Bedste udsyn takket være optimalt mastdesign

• Elektrisk parkeringsbremse øger sikkerheden

• Robuste og effektive Kubota-industrimotorer

• Ergonomisk arbejdsplads næsten uden vibrationer



Din Jungheinrich-gaffeltruck
giver maksimale fordele.

Effektivitet Sikkerhed Individualitet
Maksimal ydelse med de 
mest effektive trucks.

De bedste forudsætninger 
for sikkert arbejde.

En truck, der er lige så 
individuel som din 
virksomhed.

Stol på et drevkoncept, der giver 
maksimal driftssikkerhed ved enhver 
indsats: Gennemprøvede Kubota- 
motorer kører for dig i topform.

Høje stand- og 
køresikkerhedsværdier over 
gennemsnittet sikrer effektiv og 
sikker transport af høje laster.

Alsidige, innovative ergonomiløsninger 
sikrer, at alle førere gerne tager plads i 
det funktionelle og næsten 
vibrationsfrie cockpit.

Kraftigt og effektivt 
fremdriftskoncept
• Anerkendte industrimotorer fra 

Kubota, konstrueret til lang 
levetid, høj belastningsevne samt 
driftssikkerhed.

• Højt drejningsmoment samtidig 
med lave omdrejningstal.

• Motorstyring via skråt fortandede, 
cylindriske tandhjul.

• Motorer med lave emissioner af 
skadelige stoffer.

• Hydrauliksystemer med 
loadsensing-teknologi reducerer 
energiforbruget og forsinker 
ældningen af olien.

Drivaksel med vedligeholdelsesfri 
lamelbremse i oliebad
• Lavere forbrug takket være 

akselkoncept med optimeret 
virkningsgrad.

• Lamelbremse i oliebad, næsten 
vedligeholdelsesfri.

• Ingen form for påvirkning af 
bremseevnen som følge af 
miljøpåvirkninger eller 
servicebetingede standtider 
takket være kapslet konstruktion.

Lukket højeffektivt kølesystem med 
kombikøler
• Kombikøler i fuld 

aluminiumsversion til 
motorkølevæske, omformer og 
gearolie – uden samlekasse i 
plast med tendens til driftsfejl.

• Let rengøring takket være lodret 
placering af køleelementer til 
motorkølevæske, omformer og 
gearolie.

• Helt lukket system, der forhindrer 
fordampning af kølemiddel.

• Sikkert arbejde uden nogen form 
for tab af ydelse selv ved højere 
omgivelsestemperaturer.

Sikkert arbejde
• Højt anbragt pendulaksel giver 

høj kørestabilitet, også ved 
dynamisk kørsel, takket være 
reducerede pendulbevægelser.

• Tyngdepunktet ligger dybt og 
fysisk optimalt mellem akslerne 
takket være kontravægtsdesign.

• Frakoblet drivline, der er lejret 
firedobbelt på 
dæmpningselementer, reducerer 
vibrationspåvirkningen af 
mennesker.

• Kardanakselkombination med 
kardanled.

• Stænkbeskyttede elektriske dele, 
stik og tilslutninger.

• Kompakt sikringskasse på siden af 
pulten i førerrummet, der altid er 
let at nå.

Mast med forbedret udsyn
• Optimalt udsyn til lasten som 

følge af udsynsoptimeret 
mastkoncept med kompakt 
profilindskydning og slangeføring.

• Ind- og udkøringsdæmpning 
omkring mastovergangene.

• Stor restløfteevne ved høje 
løftehøjder.

• Vindue i traversen til 
friløftcylinderen for sikre 
arbejdsforhold på højere 
reolniveauer.

Yderligere sikkerhedsudstyr
• Automatisk hydraulik- og 

startspærre, når sædet forlades.
• Automatisk hydraulik- og 

startspærre, når sædet forlades.
• Akustisk advarsel, når førersædet 

forlades uden aktivering af 
standbremsen.

• Automatisk neutralstilling af 
gearet, så snart føreren forlader 
trucken efter aktivering af 
køreretningskontakten.

Ergonomisk førerplads
• Kompakt mast giver det bedste 

udsyn i alle retninger.
• Rummelig knæ- og benplads med 

smal og desuden let indstillelig 
ratstamme.

• Hydraulisk servostyring gør 
styringen let.

• Stort, plant fodrum med 
svingningsabsorberende fodmåtte.

• Robust hydraulikgreb, der også kan 
betjenes let og præcist med 
handsker.

• Optimal placering af display og 
kontakter til ekstraudstyr (f.eks. 
belysning og vinduesviskere) i 
førerens synsfelt og inden for 
rækkevidde.

• Mange fralægningsmuligheder som 
f.eks. kopholder, dokumentklips og 
rum til småting.

• Elektrisk aktiveret 
parkeringsbremse.

• Pedalplacering som i en almindelig 
personbil med skridhæmmende 
overflade.

Enkel vedligeholdelse
• Optimal adgang til motorrummet 

med 90°-åbningsvinkel og L- 
formet kappe.

• Sidestykker og bundplade kan tages 
af uden værktøj.

• Ingen truckspecifikke 
diagnoseværktøjer med speciel 
software nødvendig.

• Stort dimensioneret brændstoffilter 
med vandudskiller.

• Interval for olieskift på 500 
driftstimer.



Model Oversigt
Den rigtige model til dine applikationer:

Navn Kapacitet / 
belastning

Løftehøjde 
(maks.)

Kørehastighed Arbejdsbredde 
(pall 800x1200 
langsgående)

Løftehastighed 
uden last

TFG 540 4.000 kg 7.500 mm 19 km/h 4.639 mm 0.55 m/s

TFG 545 4.500 kg 7.500 mm 18 km/h 4.714 mm 0.55 m/s

TFG S50 5.000 kg 7.500 mm 18 km/h 4.801 mm 0.55 m/s

 

 

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg 
og Landsberg er certificeret.  

Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.  

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 7027 6040

Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk
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