
Dieseltruck
DFG 425s-S35s
Løftehøjde: 2900-7500 mm / Lasteevne: 2500-3500 kg



Kraftpakkerne
til anvendelse hele året.
Stærk og udholdende - med og uden påbygningsudstyr.

De dynamiske og meget stabile, hydrauliske stablere i serie 4s egner sig perfekt til hårde indsatser hele året rundt, ude som 
inde. Uanset om det drejer sig om kørsel baglæns, anvendelse med tunge redskaber eller arbejde på ramper og hældende 
strækninger, kombineres høj styrke med maksimal stabilitet.

De robuste stablere overbeviser med hurtig og pålidelig manøvrering og højeste energieffektivitet. Det klarer det 
hydrostatiske drivkoncept, der kombinerer høj køre- og mastydelse med fantastiske køreegenskaber. Drag fordel af en 
konstant høj omlæsningskapacitet, vedligeholdelsesvenlighed og førsteklasses kørekomfort.

Kan tilpasses fleksibelt til mange forskellige behov med et 4-tommers display og 5 køreprogrammer at vælge imellem samt 
assistentsystemer, der let kan tilknyttes via en grænseflade. Panoramataget giver optimalt udsyn hele vejen rundt. På den 
måde garanteres sikkert og præcist arbejde i enhver situation.

Alle fordele ved første øjekast

• Hydrostatisk drivkoncept giver maksimal ydelse.

• Enkel tilknytning af forskellige assistentsystemer.

• Tilpasningsbart betjeningskoncept giver størst mulig fleksibilitet.

• Meget servicevenlig og kræver meget lidt vedligeholdelse.

• Fantastisk udsyn hele vejen rundt og den bedste ergonomi giver effektivt 
arbejde.



Din Jungheinrich-gaffeltruck
giver maksimale fordele.

Individualitet Sikkerhed Effektivitet
En truck, der er lige så 
individuel som din 
virksomhed.

De bedste forudsætninger 
for sikkert arbejde.

Maksimal ydelse med de 
mest effektive trucks.

Fleksible truck- og 
betjeningskoncepter gør det muligt 
at anvende vores dieseltrucks 
overalt. Det perfekte samspil mellem 
fører og truck gør det muligt at 
arbejde effektivt med høj 
omlæsningskapacitet.

Få alle fordelene: Høj køredynamik 
samt et omfattende udvalg af 
sikkerhedsudstyr som standard- eller 
ekstraudstyr beskytter fører, stabler 
og varer bedst muligt.

Vælg ydelsesstærke, hydrostatiske 
trucks med mange fordele. De 
dynamiske og robuste stablere 
overbeviser især med deres høje 
stabilitet og lave forbrug.

Ergonomisk førerplads
• Bekvem og ydelsesfremmende 

arbejdsplads.
• Perfekt udsyn hele vejen rundt 

med store glasflader og 
panoramatagrude.

• Jungheinrich Floating-Cab fjerner 
vibrationer og svingninger.

• Op- og nedstigning med brede 
og meget synlige trin.

Vedligeholdelse og service
• Meget vedligeholdelsesvenlig 

med lave 
vedligeholdelsesomkostninger.

• Standbremse med lameller i 
oliebad og fjederakkumulator 
som et vedligeholdelsesfrit, lukket 
system.

• Fuldstrøms-hydraulikoliefiltrering 
med indsugnings- og trykfilter 
giver optimal olierenhed og lang 
levetid for alle komponenter.

• Servicedør giver optimal adgang 
til service og minimale nedetider.

Altid velinformeret
• 4-tommers display med udvidet 

menustruktur og betjening af 
ekstra funktioner.

• Aktivering af trucken med 
EasyAccess med funktionsknap, 
pinkode eller transponderkort 
(tilvalg).

• Kontinuerlig overvågning af 
motor, luftfilter og 
dieselpartikelfilter med visning af 
fejl i køretøjets display.

Sikre arbejdsbetingelser
• Løfte- og sænkedæmpning i 

mastovergangene samt 
dæmpning ved tiltning giver 
større sikkerhed ved håndtering af 
gods.

• accessCONTROL til 
kørselsfrigivelse efter aktivering af 
sæde- og selelåsregistrering i 
defineret rækkefølge.

• Optimal stabilitet med lavt 
tyngdepunkt og højt anbragt 
pendulaksel.

• Automatisk parkeringsbremse.

Intelligente førerassistentsystemer
• curveCONTROL giver sikker 

reduktion af kørehastigheden i 
kurver.

• driveCONTROL giver 
løftehøjdeafhængig 
hastighedsreduktion.

• liftCONTROL reducerer 
tiltehastigheden ved definerede 
løftehøjder.

• addedVIEW 360°-kamerasystem 
giver det fulde overblik.

Avanceret drivteknik
• Nyt hydrostatisk drivkoncept 

optimerer energieffektiviteten og 
giver den højeste 
omlæsningskapacitet og stigeevne.

• Kraftige Kubota-industrimotorer 
efter nyeste standard, der opfylder 
udstødningstrin 5 ved hjælp af 
dieselpartikelfilter og 
dieseloxidationskatalysator.

Intelligent styring og elektronik
• Høj køredynamik og høje 

startomdrejninger takket være 
hydrostatisk, trinløs kraftoverførsel.

• Arbejdshydraulik med variabel 
justeringspumpe og automatisk 
øgning af omdrejningstallet 
optimerer virkningsgraden og giver 
behovsorienteret olieforsyning.

• Arbejdshydraulikkens øgede 
oliestrømsvolumen giver højere 
produktivitet ved krævende 
anvendelse med påbygningsudstyr.

• Der kan vælges elektronisk mellem 
fem arbejds- og køreprogrammer.



Model Oversigt
Den rigtige model til dine applikationer:

Navn Kapacitet / belastning Kørehastighed uden 
last

Arbejdsbredde (pall 
800x1200 langsgåen
de)

Løftehastighed uden 
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 Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

 

 

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg 
og Landsberg er certificeret.  

Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.  
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