
Spalinowy wózek widłowy (diesel)
DFG 316s-320s
Wysokość podnoszenia: 2900-7500 mm / Udźwig: 1600-2000 kg



Wytrzymałe urządzenie
do pracy w trudnych warunkach.
Maksymalna wydajność wewnątrz i na zewnątrz.

Wytrzymałe i zwrotne wózki widłowe z napędem hydrostatycznym serii 3s są doskonałym wyborem do pracy w trudnych 
warunkach w pomieszczeniach i na zewnątrz: szybki załadunek i rozładunek czy precyzyjna praca na rampach 
i wzniesieniach – technologia napędu hydrostatycznego oznacza optymalną efektywność energetyczną przy maksymalnej 
zdolności przeładunkowej.

Szczególnie przy wymagających zastosowaniach z dodatkowym osprzętem, układ hydrauliczny z pompą o zmiennej 
wydajności zapewnia maksymalną efektywność, a wydajne i łatwe w konserwacji silniki przemysłowe Kubota gwarantują 
wysoką dynamikę jazdy przy niskiej emisji spalin.

Bezpieczną i komfortową pracę umożliwiają: dach panoramiczny zapewniający doskonałą widoczność, 4-calowy 
wyświetlacz z pięcioma programami jazdy do wyboru oraz systemy wspomagające, łatwe do podłączenia przez złącze – 
dla najwyższej wydajności w każdej sytuacji.

Korzyści

• Napęd hydrostatyczny zapewniający maksymalną wydajność.

• Proste podłączenie różnych systemów wspomagających.

• Możliwość adaptacji koncepcji obsługi zapewniająca maksymalną 
elastyczność.

• Łatwość serwisowania przy niskich kosztach.

• Doskonała widoczność we wszystkich kierunkach i ergonomiczne rozwiązania 
zapewniają wydajną pracę.



Wózek widłowy Jungheinrich
dla maksymalnych korzyści.

Indywidualność Wydajność
Wózek tak indywidualny jak Państwa 
działalność.

Maksymalna efektywność dzięki 
wyjątkowo wydajnym wózkom widłowym.

Czołowe wózki widłowe z silnikiem diesel mają 
uniwersalne zastosowanie. Doskonała współpraca 
między operatorem a wózkiem umożliwia wydajną 
pracę przy maksymalnej zdolności przeładunkowej.

Skorzystajcie Państwo z zalet wydajnych wózków 
hydrostatycznych. Dynamiczne i wytrzymałe wózki 
wyróżniają się wysoką stabilnością i niskim zużyciem 
paliwa.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa Udźwig / ładunek Prędkość jazdy bez 
ładunku

Szerokość korytarza 
roboczego (paleta 
800x1200 wzdłuż)

Prędkość podnosze
nia bez ładunku

DFG 316s 1600 kg 22 km/h 3909 mm 0,62 m/s

DFG 318s 1800 kg 22 km/h 3916 mm 0,62 m/s

DFG 320s 2000 kg 22 km/h 3944 mm 0,62 m/s

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl

 

 

Dla zakładów produkcyjnych w 
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.  

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich 
spełniają europejskie wymogi 

bezpieczeństwa.  
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