
Dieseltruck
DFG 316s-320s
Løftehøjde: 2900-7500 mm / Lasteevne: 1600-2000 kg



De driftssikre klassikere
til præcis manøvrering.
Ideel til af- og pålæsning af lastbiler.

De dynamiske og robuste, hydrauliske stablere i 3s-serien følger dig i tykt og tyndt: Uanset om det er hurtige retningsskift, 
hurtig acceleration og bakning eller præcis manøvrering – den moderne drivteknologi hydrostaticDRIVE sikrer maksimal 
kørekomfort og den største omlæsningskapacitet. Især ved kørsel baglæns ved på- og aflæsning af lastbiler overhaler du 
uden problemer dine konkurrenter.Takket være elektronisk styring sikrer gennemprøvede motorer fra bilindustrien præcist 
arbejde ved optimal effektudvikling og lave udstødningsemissioner. En reguleret 3-vejs-katalysator til gastrucks samt 
partikelfiltersystemer til dieseltrucks fås som tilvalg. Fintfølende bremser samt tagruden i sikkerhedsglas øger sikkerheden. 
Fem mulige driftsprogrammer samt en arbejdsplads, der opfylder både ergonomiske som personlige krav, gør arbejdet med 
de driftssikre stablere ekstremt komfortabelt.

Alle fordele med et blik

• hydrostaticDRIVE giver maksimal ydelse og effektivitet

• Høj køredynamik med trinløs kraftoverførsel

• Fintfølende, doserbar bremsning

• Bedste udsyn takket være optimalt mastdesign

• Ergonomisk arbejdsplads med fleksibelt betjeningskoncept



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.

Bestem dig for præcise 
mesterværker på fire hjul: Disse 
driftssikre trucks overbeviser med høj 
stabilitet og lavt forbrug.

Drag fordel af det store udvalg af 
udstyr til høj køredynamik og den 
bedst mulige beskyttelse af fører, 
truck og varer.

Indstil dig intuitivt på enhver opgave: 
Fleksible truck- og 
betjeningskoncepter gør det muligt at 
anvende vores diesel- og gastrucks 
overalt.

Ydelse og køreegenskaber
• Kraftige motorer i den nyeste 

generation, som ligger væsentligt 
under lovgivningens strenge 
grænseværdier.

• hydrostaticDRIVE giver den 
bedste energieffektivitet og 
højeste omlæsningskapacitet.

• Trinløs kraftoverførsel og høje 
omdrejninger ved start.

• Styreelektronik giver præcis 
regulering af drev og hydraulik.

• Der kan vælges mellem 5 
elektroniske arbejds-/ 
køreprogrammer.

• Ydelsesparametre til alle 
indsatser.

• Automatisk stigning i 
omdrejningstallet ved løft og tilt.

• Yderst præcis styring af 
kørehastigheden.

• Lave serviceomkostninger som 
følge af direkte fremdrift uden 
sliddele som kobling, differentiale 
og gear.

Intelligent styring og elektronik
• Styresoft- og -hardware udviklet 

af os.
• Præcis styring af 

hydraulikfunktionerne med 
elektromagnetisk styrede ventiler.

• Stænkvandsbeskyttet elektronisk 
køre- og hydraulikstyring i CAN- 
bus-konstruktion.

Sikkerhedsudstyr som standard
• Sikkerhedstag af sikkerhedsglas.
• Deaktivering af hydrauliske 

funktioner, når der ikke sidder 
nogen på sædet.

• Ingen ukontrolleret tilbagerulning 
på ramper/stigninger med 
standbremse, heller ikke ved 
slukket motor.

• Stor stabilitet med ekstremt lavt 
tyngdepunkt og højt anbragt 
pendulaksel.

• Ind- og udkøringsdæmpning 
samt en endestopsdæmpning ved 
tiltning giver større sikkerhed for 
transportgodset.

Højtydende filtersystem
• Arbejdshydraulik med variabel 

justeringspumpe sikrer optimeret 
virkningsgrad og 
behovsorienteret olieforsyning.

• Fuldstrøms-hydraulikoliefiltrering 
med indsugnings- og 
returløbsfiltrering giver optimal 
olierenhed og lang levetid for alle 
komponenter.

• Hydrauliktank integreret i 
chassiset.

• Lufttilførsel og udluftning af 
hydrauliktanken med filter.

• Trykbegrænsningsventiler 
beskytter mod overtryk og 
overbelastning.

Ergonomisk førerplads
• Komfortabelt førersæde med høj 

affjedring.
• Enkeltpunktsjustering med 2 

justerbare akser giver 
betjeningselementer, der kan 
indstilles intuitivt.

• Kompakt mast giver det bedste 
udsyn i alle retninger.

• Op- og nedstigning med brede og 
meget synlige trin.

• Stort og stabilt håndtag, som er 
svejset sammen med 
sikkerhedstaget.

• Praktisk rat med hydraulisk styring 
flyttet mod venstre.

• Stort, plant fodrum med 
svingningsabsorberende fodmåtte.

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

Slidfrie bremser
• Hyppig brug af bremsepedalen er 

overflødig.
• Standbremse – lamelbremse i 

oliebad med fjederakkumulator 
som et vedligeholdelsesfrit, lukket 
system.

Førerassistentsystemer som tilvalg
• accessCONTROL: Adgangskontrol 

med aktivering af sæde- og 
selelåsregistrering i defineret 
rækkefølge.

• driveCONTROL: Automatisk 
kørehastighedskontrol ved 
kurvekørsel og fra en defineret 
løftehøjde.

• liftCONTROL (indeholder 
driveCONTROL): Automatisk 
reduktion af mastens tiltehastighed 
fra en defineret løftehøjde.



Model Oversigt
Den rigtige model til dine applikationer:

Navn Kapacitet / be
lastning

Løftehøjde 
(maks.)

Kørehastighed Arbejdsbredde 
(pall 800x1200 
langsgående)

Løftehastighed 
uden last

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

 

 

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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