
Plinski viličar
TFG 425s-S35s
Dvižna višina: 2900-7500 mm / Nosilnost: 2500-3500 kg



Zmogljivi viličarji
za uporabo vse dni v letu.
Močni in vzdržljivi – s prigradno napravo ali brez.

Dinamični in izjemno stabilni hidrostatični viličarji serije 4s se odlično obnesejo za zahtevno celoletno uporabo v objektu ali 
zunaj njega. Med vzvratno vožnjo, s težko prigradno napravo ali pri delu na klančini se pokaže njihova glavna prednost – 
odlična stabilnost.

Robustni viličarji se odlikujejo po hitrem, zanesljivem in zelo varčnem manevriranju. To omogoča hidrostatični pogon, ki 
združuje izjemno vozno in dvižno zmogljivost z vrhunskimi voznimi lastnostmi. Viličarji zagotavljajo stalno visoko 
zmogljivost pretoka blaga in vrhunsko vozno udobje ter ne zahtevajo veliko vzdrževanja.

4-palčni prikazovalnik s petimi voznimi programi in sistemi za pomoč, ki jih preprosto priklopite v vmesnik, omogočajo 
prilagoditev raznim delovnim potrebam. Panoramska streha zagotavlja odličen panoramski pogled pogled na vse strani. 
Varno in natančno delo v vsaki situaciji je s tem zagotovljeno.

Pregled vseh prednosti

• Hidrostatična pogonska zasnova z vrhunsko zmogljivostjo.

• Združljivost z raznimi sistemi za pomoč.

• Prilagodljiv način upravljanja.

• Minimalno vzdrževanje.

• Odličen panoramski pogled in ergonomsko okolje za učinkovito delo.



Viličar znamke Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Prilagodljivost Učinkovitost Varnost
Viličar, ki se prilagodi 
vašim poslovnim 
potrebam.

Največja zmogljivost z 
najučinkovitejšimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Prilagodljivi sistemi upravljanja 
zagotavljajo vsestransko uporabo 
plinskih viličarjev Jungheinrich. 
Viličar je narejen po meri upravljavca, 
kar omogoča učinkovito delo in 
maksimalno zmogljivost pretoka 
blaga.

Izberite zmogljive hidrostatične 
viličarje s številnimi prednostmi. 
Dinamične in robustne viličarje 
odlikujeta zlasti dobra stabilnost in 
nizka poraba.

Uspeh na celi črti: zelo dobra vozna 
dinamika ter bogat nabor serijske in 
dodatne varnostne opreme 
omogočata najboljšo zaščito za 
upravljavca, viličar in tovor.

Ergonomsko delovno okolje
• Udobno delovno mesto, ki 

spodbuja storilnost.
• Odličen panoramski pogled skozi 

velike steklene površine in 
panoramsko strešno okno.

• Kabina Jungheinrich Floating- 
Cab prestreže tresljaje.

• Vstopanje in izstopanje prek 
široke in dobro vidne stopnice.

Vzdrževanje in servis
• Majhen obseg vzdrževanja in nizki 

stroški vzdrževanja.
• Parkirna zavora – lamelna zavora 

v oljni kopeli z vzmetjo je zaprt 
sistem, ki zahteva malo 
vzdrževanja.

• Filtriranje hidravličnega olja s 
sesalnim in tlačnim filtrom za 
maksimalno čistost olja in dolgo 
življenjsko dobo vseh 
komponent.

• Servisna vratca zagotavljajo 
dostop do komponent in 
minimalen čas mirovanja.

Pametno krmiljenje in elektronika
• Zelo dobra vozna dinamika in 

veliki začetni navori s 
hidrostatičnim zveznim 
prenosom moči.

• Delovna hidravlika s črpalko s 
spremenljivim pretokom in 
samodejnim povečanjem vrtilne 
frekvence za optimizirano 
učinkovitost s prilagajanjem 
pretoka olja.

• Večji pretok olja v delovni 
hidravliki za večjo produktivnost 
za intenzivno delo z delovnimi 
priključki.

• Pet elektronsko nastavljivih 
delovnih in voznih programov.

Napredna pogonska tehnologija
• Nov hidrostatični pogonski sistem 

za optimiziran izkoristek moči pri 
največji zmogljivosti pretoka 
blaga in vzpenjanju.

• Zmogljivi industrijski motorji 
Kubota po najnovejšem 
standardu so opremljeni s 
tripotnim katalizatorjem, zaradi 
česar ti motorji ustrezajo 
standardu EURO 5.

Vedno dobro obveščeni
• 4-palčni zaslon z razširjeno 

menijsko strukturo in upravljanjem 
dodatnih funkcij.

• Vklop vozila s sistemom 
EasyAccess prek programske tipke, 
kode PIN ali opcijske transpondrske 
kartice.

• Stalno spremljanje motorja in 
zračnega filtra s prikazom napak na 
zaslonu vozila.

Varne delovne razmere
• Za večjo varnost tovora skrbita 

dušenje med dviganjem in 
spuščanjem pri prehodih teleskopa 
ter dušenje končnih položajev med 
nagibanjem.

• accessCONTROL omogoči vožnjo, 
šele ko je sedež zaseden in 
varnostni pas pripet v danem 
zaporedju.

• Maksimalna stabilnost zaradi 
nizkega lastnega težišča in visoko 
vpete nihajne osi.

• Samodejna parkirna zavora.

Pametni sistemi za pomoč upravljavcu
• 360-stopinjski videosistem 

addedVIEW za popoln pregled.
• curveCONTROL za varno 

zmanjšanje hitrosti v ovinku.
• driveCONTROL za zmanjšanje 

hitrosti glede na dvižno višino.
• liftCONTROL za zmanjšanje 

nagibne hitrosti pri določenih 
dvižnih višinah.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nosilnost/obremeni
tev

Hitrost vožnje brez 
bremena

Delovna širina (paleta 
800 x 1200 vzdolžno)

Dvižna hitrost brez 
bremena

TFG 425s 2500 kg 21,5 km/h 4183 mm 0,56 m/s

TFG 430s 3000 kg 22 km/h 4282 mm 0,56 m/s

TFG S30s 3000 kg 22 km/h 4282 mm 0,56 m/s

TFG 435s 3500 kg 22 km/h 4353 mm 0,56 m/s

TFG S35s 3500 kg 22 km/h 4412 mm 0,56 m/s

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

 

 

Certificirani so nemški proizvodni obrati 
v krajih Norderstedt, Moosburg in 

Landsberg.
 

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich 
ustrezajo evropskim varnostnim 

predpisom.  
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