
Dujiniai krautuvai
DFG 316s-320s
Kėlimo aukštis: 2900-7500 mm / Keliamoji galia: 1600-2000 kg



Atsparūs krautuvai
darbui sunkiomis sąlygomis.
Didžiausias našumas viduje ir lauke.

Tvirti ir manevringi 3s serijos hidrostatiniai krautuvai puikiai tinka naudoti vidaus ir lauko darbams sunkiomis sąlygomis: 
nesvarbu, ar reikia greitai pakrauti ir iškrauti reversiniu režimu, ar tiksliai atlikti darbus ant rampų ir įkalnėse - hidrostatinė 
pavaros technologija pasižymi optimaliu energijos suvartojimu užtikrindama didžiausią perkrovimo našumą.

Didesnis darbinės hidraulikos alyvos srauto tūris užtikrina didžiausią našumą, ypač kai atliekami sunkūs darbai su prikabintais 
įrenginiais, o galingi ir lengvai techniškai prižiūrimi „Kubota“ pramoniniai varikliai garantuoja aukštą važiavimo dinamiką esant 
mažam išmetamųjų dujų kiekiui.

Saugų ir patogų darbą užtikrina panoraminis stoglangis, užtikrinantis nepriekaištingą matomumą aplink, 4 colių ekranas su 
penkiomis pasirenkamomis vairavimo programomis bei pagalbinės sistemos, kurios lengvai prijungiamos naudojant sąsają - 
itin efektyviam darbui bet kokioje situacijoje.

Visi privalumai trumpai

• Geriausias eksploatacines savybes užtikrinanti hidrostatinės pavaros 
koncepcija.

• Paprastas daugelio pagalbinių sistemų prijungimas.

• Pritaikoma valdymo koncepcija užtikrina didelį lankstumą.

• Lengva priežiūra užtikrina mažas techninės priežiūros sąnaudas.

• Puikus matomumas aplink ir didžiausia ergonomija užtikrina efektyvų darbą.



Jūsų „Jungheinrich“ šakinis 
krautuvas
didžiausiai kliento naudai.

Individualumas Saugumas Efektyvumas
Krautuvas toks pat 
individualus kaip ir Jūsų 
verslas.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Didžiausia galia, pasiekiama 
efektyviausiomis transporto 
priemonėmis.

Dėl lanksčių krautuvo ir valdymo 
koncepcijų mūsų dyzeliniai krautuvai 
universaliai pritaikomi. Puikiai vienas 
prie kito pritaikyti vairuotojas ir 
krautuvas užtikrina efektyvų darbą 
pasiekiant didžiausią perkrovimo 
našumą.

Pasinaudokite privalumais 
važiuodami visą atstumą: Didelė 
važiavimo dinamika ir daug 
standartinės bei pasirenkamos 
saugumo įrangos užtikrina didžiausią 
vairuotojo, krautuvo ir krovinio 
apsaugą.

Įsigykite galingus hidrostatinius 
krautuvus, pasižyminčius daugybe 
privalumų. Dinamiški ir tvirti krautuvai 
yra ypač stabilūs ir pasižymi mažomis 
sąnaudomis.

Ergonomiška vairuotojo vieta
• Patogi ir našumą skatinanti darbo 

vieta.
• Puikus matomumas aplink dėl 

didelių stiklų ir panoraminio 
stoglangio.

• „Jungheinrich Floating-Cab“ 
apsaugai nuo vibracijos ir 
svyravimų.

• Įlipimas ir išlipimas per plačią ir 
gerai matomą pakopą.

Techninė priežiūra ir servisas
• Lengva techninė priežiūra ir maži 

jos kąštai.
• Stovėjimo stabdis yra daugiadiskis 

su spyruokliniu akumuliatoriumi, 
veikiantis alyvos vonioje kaip 
uždara sistema, kuriai nereikia 
techninės priežiūros.

• Ištisinio srauto hidraulinės alyvos 
filtravimas su įsiurbimo ir slėgio 
filtru, kuris užtikrina didžiausią 
alyvos švarumą ir ilgą visų 
komponentų naudojimo trukmę.

• Lengvai pasiekiamos durys 
optimaliam priėjimui techniniams 
darbams atlikti ir minimalios 
prastovos.

Visada gerai informuotas
• 4 colių ekranas su išplėstine 

meniu struktūra ir papildomų 
funkcijų valdymu.

• Transporto priemonė aktyvinama 
„EasyAccess“ programuojamuoju 
mygtuku, PIN kodu arba 
papildomai įsigyjama siųstuvo- 
imtuvo kortele.

• Pastovi variklio, oro filtrų ir 
dyzelino dalelių filtrų kontrolė su 
klaidų rodymu krautuvo valdymo 
ekrane.

Saugios darbo sąlygos
• Amortizavimas įtraukiant ir 

ištraukiant kėlimo mechanizmo 
srityje bei galinės padėties 
amortizavimas pasvirimo metu 
suteikia daugiau saugumo 
gabenamam kroviniui.

• „accessCONTROL“, veikianti 
tuomet, kai nustatyta eilės tvarka 
aktyvinamos sėdynės užimtumo ir 
diržo sagties atpažinimo 
funkcijos.

• Didžiausias stabilumas dėl žemo 
savojo svorio centro ir aukštai 
prijungtos svyruojamosios ašies.

• Automatiškai įsijungiantis 
stovėjimo stabdys.

Išmaniosios vairuotojo pagalbinės 
sistemos
• „addedVIEW 360°“ pilno vaizdo 

kamerų sistema.
• „curveCONTROL“ saugiai 

sumažina važiavimo greitį 
posūkiuose.

• „driveCONTROL“ sumažina greitį 
priklausomai nuo kėlimo greičio.

• „liftCONTROL“ sumažina 
pasvirimo greitį nustačius kėlimo 
aukščius.

Išmanusis valdymas ir elektronika
• Didelė važiavimo dinamika ir dideli 

paleidimo sukimo momentai dėl 
tolygiai perduodamos hidrostatinės 
jėgos.

• Darbinės hidraulinės sistemos 
reguliuojamasis siurblys ir 
automatiškai didėjantis apsisukimų 
greitis optimizuoja našumą, 
tiekdamas poreikius tenkinantį 
alyvos kiekį.

• Didesnė darbinės hidraulinės 
sistemos alyvos srauto apimtis 
užtikrina didesnį našumą dirbant 
sudėtingesnėmis sąlygomis su 
primontuotais prietaisais.

• Penkios elektroniniu būdu 
pasirenkamos darbo ir važiavimo 
programos.

Pažangi pavarų technologija
• Naujoviška hidrostatinės pavaros 

koncepcija užtikrina optimalų 
energijos sunaudojimo efektyvumą 
pasiekiant didžiausią perkrovimo 
našumą ir gebėjimą įveikti įkalnes.

• Galingi „Kubota“ pramoniniai 
varikliai, pagaminti pagal naujausias 
technologijas, atitinka 5 emisijos 
lygį, nes naudojami dyzelino dalelių 
filtrai ir dyzelino oksidacijos 
katalizatoriai.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Talpa / apkrovos Važiavimo greitis be 
krovinio

Darbinis plotis 
(800x1200 išilginis 
padėklas)

Kėlimo greitis be 
krovinio

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 Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

 

 

Vokietijos produkcijos gamyklos 
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge 

yra sertifikuotos.
 

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos 
saugos reikalavimus.  
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