
Dieseltruck
DFG 425s-S35s
Løftehøyde: 2900-7500 mm / Løftekapasitet: 2500-3500 kg



Kraftpakker
for helårsbruk.
Kraftig og utholdende – med og uten tilleggsutstyr.

De dynamiske og svært stabile hydrostatiske truckene i 4s-serien, egner seg perfekt for tøffe oppgaver både inne og ute. 
Enten det er endring av kjøreretning, drift med tungt tilleggsutstyr eller arbeid på ramper og i stigninger; her kombineres 
anselig styrke med maksimal stabilitet.

De robuste truckene imponerer med hurtig og pålitelig manøvrering og maksimal energiøkonomisering. Det sørger det 
hydrostatiske drivverkskonseptet for, som kombinerer høy kjøre- og løfteytelse med utmerkede kjøreegenskaper. Profitter 
på konstant høy vareflyt, enkelt vedlikehold og førsteklasses kjørekomfort.

En 4-tommers skjerm med fem tilgjengelige kjøreprogrammer og assistentsystemer som er enkle å integrere via grensesnitt, 
gir mulighet for fleksibel tilpasning til ulike behov. Panoramataket i laminert sikkerhetsglass sørger for god sikt til alle sider. 
Dette gir trygge og gode resultater.

Fordeler

• Hydrostatisk drivverkskonsept gir maksimal ytelse.

• Enkel tilkobling av ulike assistentsystemer.

• Betjeningskonseptet kan tilpasses for maksimal fleksibilitet.

• Svært servicevennlig med lite vedlikeholdsbehov.

• Utmerket sikt til alle sider og svært god ergonomi gir effektivt arbeid.



Gaffeltruck fra Jungheinrich
med store kundefordeler.

Fleksibilitet Sikkerhet Effektivitet
En truck som er like 
individuell som bedriften 
din.

Beste forutsetning for et 
trygt arbeidsmiljø.

Maksimal ytelse med 
effektive trucker.

Med fleksible kjøre- og 
betjeningskonsepter kan våre 
dieseltrucker brukes til alt. Et perfekt 
samspill mellom fører og truck gir 
optimal vareflyt gjennom en effektiv 
arbeidsdag.

Utnytt alle fordelene: Høy 
kjøredynamikk og mye 
sikkerhetsutstyr, både standard og 
som tilleggsutstyr, gir best mulig 
beskyttelse for fører, truck og last.

Velg kraftige hydrostatiske trucker med 
mange fordeler. De dynamiske og 
robuste truckene imponerer først og 
fremst med god stabilitet og lavt 
forbruk.

Ergonomisk førerplass
• Bekvem og oversiktlig førerplass.
• Svært god sikt til alle sider, takket 

være store glassflater og 
panoramatak.

• Jungheinrich Floating Cab 
demper vibrasjoner og 
svingninger.

• Av- og påstigning via et bredt og 
godt synlig trinn.

Vedlikehold og service
• Enkelt vedlikehold og lave 

vedlikeholdskostnader.
• Parkeringsbrems med 

lamellbrems i oljebad og 
fjærkraftbrems som 
vedlikeholdsfritt, lukket system.

• Hydraulikkoljefiltrering med sug- 
og trykkfiltersystem som gir lang 
levetid på alle komponenter.

• Servicedør for optimal 
servicetilgjengelighet og minimal 
tid ute av drift.

Full oversikt
• 4-tommers display med avansert 

menystruktur og betjening av 
tilleggsfunksjoner.

• Trucken aktiveres via EasyAccess 
ved hjelp av berøringsbrytere, 
PIN-kode eller transponderkort 
(tilleggsutstyr).

• Kontinuerlig overvåkning av 
motor, luftfilter og 
dieselpartikkelfilter med 
feilindikator i truckdisplayet.

Trygge arbeidsforhold
• Løfte- og senkedemping i 

mastovergangene og demping 
ved tilting gir større sikkerhet ved 
transport av last.

• accessCONTROL frigir kjøring av 
trucken når setet er i bruk, og 
beltet er festet.

• Maksimal stabilitet på grunn av 
lavt tyngdepunkt og høyt 
opphengt bakaksel.

• Automatisk aktivert 
parkeringsbrems.

Smarte førerassistentsystemer
• curveCONTROL reduserer 

kjørehastigheten i svinger på en 
sikker måte.

• driveCONTROL reduserer 
hastigheten avhengig av 
løftehøyden.

• liftCONTROL reduserer 
tilthastigheten ved definerte 
løftehøyder.

• Kamerasystemet addedVIEW 360° 
gir full oversikt.

Avansert drivverksteknologi
• Nyskapende hydrostatisk 

drivverkskonsept gir optimalisert 
energiøkonomisering ved maksimal 
vareflyt og stigeevne.

• Kraftige Kubota industrimotorer i 
henhold til nyeste standard 
oppfyller avgassnivå 5 med 
dieselpartikkelfilter og 
dieseloksidasjonskatalysator.

Smart styring og elektronikk
• Høy kjøredynamikk og høyt 

dreiemoment ved akselerasjon, 
takket være hydrostatisk trinnløs 
kraftoverføring.

• Arbeidshydraulikk med 
hydraulikkpumpe med variabelt 
trykk og automatisk turtallsøkning 
gir optimalisert effektivitet og 
behovsbasert oljeforsyning.

• Økt oljestrømvolum i 
arbeidshydraulikken gir høyere 
produktivitet ved krevende bruk 
med påbygningsaggregater.

• Fem elektroniske arbeids-/ 
kjøreprogrammer.



Modell oversikt
Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn Løftekapasitet last Kjørehastighet uten 
last

Arbeidsbredde (pall 
800x1200 
langsgående)

Løftehastighet uten 
last

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

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

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

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

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

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
 
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

 

 

De tyske produksjonsstedene er 
sertifisert i Norderstedt, Moosburg og 

Landsberg.
 

Jungheinrich-trucker bygges i henhold 
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE- 

forskriftene  
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