
Ar dīzeļdegvielu darbināms iekrāvējs
DFG 425s-S35s
Celšanas augstums: 2900-7500 mm / Kravnesība: 2500-3500 kg



Īsti spēkavīri
izmantošanai visa gada garumā.
Spēcīgi un izturīgi – ar un bez uzkaragregāta.

Dinamiskie un īpaši stabilie 4s sērijas hidrauliskie krautņotāji ir ideāli piemēroti izmantošanai sarežģītos apstākļos visa gada 
garumā gan iekštelpās, gan ārpus tām. Vienalga, vai strādājot reversēšanas režīmā, režīmā ar smagiem uzkaragregātiem, vai 
strādājot uz rampām un kāpumos, – tajos ievērojams spēks sastop maksimālu stabilitāti.

Izturīgie krautņotāji pārliecina ar ātru un drošu manevrējamību, saglabājot maksimālu energoefektivitāti. To nodrošina 
hidrostatiskās piedziņas koncepcija, augstā braukšanas un celšanas jauda apvienojumā ar izcilām gaitas īpašībām. Iegūstiet 
nemainīgi augstu pārkraušanas jaudu, ērti veicamu apkopi un pirmklasīgu braukšanas komfortu.

4 collu displejs ar piecām izvēlei pieejamām braukšanas programmām un ar saskarnes palīdzību vienkārši pievienojamas 
palīgsistēmas ļauj ērti pielāgoties visdažādākajiem darba apstākļiem un prasībām, kamēr panorāmas jumts nodrošina teicamu 
redzamību visos virzienos. Tā tiek garantēta droša un precīza strādāšana ikvienā situācijā.

Visas priekšrocības īsumā

• Hidrostatiskās piedziņas koncepcija maksimālai veiktspējai.

• Vienkārša visdažādāko palīgsistēmu piesaiste.

• Pielāgojama vadības koncepcija maksimālai elastībai.

• Īpaši viegli veicama apkope un vienlaikus minimāls apkopes darbu apjoms.

• Teicama redzamība visos virzienos un lieliska ergonomika efektīvai darbu 
izpildei.



Jūsu Jungheinrich dakšu iekrāvējs,
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Individualitāte Drošība Efektivitāte
Krautņotājs, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu 
bizness.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem iekrāvējiem.

Pielāgojamas gaitas un vadības 
koncepcijas padara mūsu ar 
dīzeļdegvielu darbināmos iekrāvējus 
universāli izmantojamus. Pateicoties 
perfektai vadītāja un iekrāvēja 
mijiedarbībai, ir iespējama efektīva 
darbu uzpilde un maksimāla 
pārkraušanas jauda.

Izbaudiet priekšrocības visā ceļa 
posmā: Lieliska gaitas dinamika un 
plašs sērijveida un opcionālais 
drošības aprīkojums nodrošina 
vislabāko vadītāja, iekrāvēja un kravas 
aizsardzību.

Izvēlieties jaudīgus iekrāvējus ar 
hidrostatisko piedziņu un daudzām 
priekšrocībām. Dinamiskie un izturīgie 
iekrāvēji jo īpaši pārliecina ar savu 
augsto stabilitāti un zemo patēriņu.

Ergonomiska vadītāja darba vieta
• Ērta un produktivitāti 

paaugstinoša darba vieta.
• Ideāla redzamība visos virzienos, 

pateicoties lieliem logiem un 
panorāmas jumta logam.

• Jungheinrich Floating-Cab 
vibrāciju un svārstību 
mazināšanai.

• Plats un labi pārredzams 
pakāpiens uzkāpšanai un 
nokāpšanai.

Apkope un serviss
• Īpaši ērti veicama apkope un 

zemas apkopes izmaksas.
• Eļļā iegremdētas disku 

stāvbremzes ar 
energoakumulatoru, veidotas kā 
slēgta sistēma, kurai veicama 
minimāla apkope.

• Pilnplūsmas hidrauliskās eļļas 
filtrēšanas sistēma ar ieplūdes un 
spiediena puses filtru maksimāli 
augstai eļļas tīrības pakāpei un 
visu komponentu ilgam 
darbmūžam.

• Apkopes durvis optimālai 
piekļuvei apkopes darbu 
vajadzībām un minimālai 
dīkstāvei.

Vienmēr lietas kursā
• 4 collu displejs ar paplašinātu 

izvēlņu struktūru un 
papildfunkciju vadību.

• Iekrāvēja aktivizēšana ar 
"EasyAccess" funkciju, izmantojot 
izvēles taustiņu ("Softkey"), 
PinCode vai pēc izvēles pieejamo 
transpondera karti.

• Nepārtraukta dzinēja, gaisa filtra 
un dīzeļdegvielas daļiņu filtra 
kontrole, uzrādot kļūdas iekrāvēja 
displejā.

Droši darba apstākļi
• Pacelšanas masta amortizēšana 

ievilkšanas/izbīdīšanas laikā masta 
sekciju pāreju zonā, kā arī masta 
gala stāvokļa amortizators, veicot 
sasvēršanu, lielākai 
transportējamās kravas drošībai.

• accessCONTROL braukšanas 
atļaujas saņemšanai tikai pēc 
noteiktā secībā izpildītas aizņemta 
sēdekļa un apliktas jostas 
atpazīšanas sistēmas 
aktivizēšanas.

• Visaugstākā stabilitāte, pateicoties 
zemu izvietotam smaguma 
centram un augstu piekārtam 
stūrējošajam tiltam.

• Automātiski aktivizējoša 
stāvbremze.

Inteliģentas vadītāja palīgsistēmas
• curveCONTROL drošai 

braukšanas ātruma samazināšanai 
līkumos.

• driveCONTROL ātruma 
samazināšanai atkarībā no 
pacelšanas augstuma.

• liftCONTROL sasvēršanas ātruma 
samazināšanai definētā 
pacelšanas augstumā.

• “addedVIEW” 360° kameru 
sistēma pilnīgai pārskatāmībai.

Progresīva piedziņas tehnoloģija
• Jauna hidrostatiskās piedziņas 

koncepcija optimizētai 
energoefektivitātei, nodrošinot 
maksimālu pārkraušanas jaudu un 
spēju pārvarēt kāpumus.

• Jaudīgi Kubota industriālie dzinēji, 
kas atbilst jaunākajiem standartiem 
un, pateicoties dīzeļdegvielas daļiņu 
filtram un dīzeļdegvielas oksidācijas 
katalizatoram, izpilda izplūdes gāzu 
5. emisijas pakāpes prasības.

Inteliģenta vadības sistēma un 
elektronika
• Augsta gaitas dinamika un augsts 

griezes moments, uzsākot kustību, 
ko nodrošina hidrostatiskā 
bezpakāpju spēka pārnese.

• Darba hidraulikas manīgais 
regulēšanas sūknis un automātiska 
apgriezienu skaita paaugstināšana 
uzlabo efektivitāti un nodrošina 
pieprasījumam atbilstošu eļļas 
padevi.

• Palielināts darba hidraulikas eļļas 
plūsmas apjoms vēl lielākam 
ražīgumam, strādājot sarežģītos 
apstākļos ar uzkaragregātiem.

• Piecas elektroniski iestatāmas darba 
un braukšanas programmas.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Braukšanas ātrums 
bez kravas

Darba platums 
(palete 800x1200 
gareniska)

Celšanas ātrums bez 
kravas

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

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

 

 

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un 
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.  

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas 
Savienības drošības prasībām.  
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