
Dieseltruckar
DFG 425s-S35s
Lyfthöjd: 2900-7500 mm / Lastkapacitet: 2500-3500 kg



Kraftpaketen
för användning året runt.
Starka och uthålliga – med och utan tillsatsaggregat.

De dynamiska och extremt stabila hydrauliska truckarna i 4s-serien lämpar sig perfekt för tuffa förhållanden, året runt och 
såväl inom- som utomhus. Maximal styrka och stabilitet vid backning, med tunga tillsatsaggregat eller vid arbete på ramper 
och i stigningar.

De robusta truckarna imponerar genom att de manövreras så snabbt och tillförlitligt med maximal energieffektivitet. Detta 
tack vare det hydrostatiska drivkonceptet som kombinerar hög kör- och lyftkapacitet med utmärkta köregenskaper. Dra 
nytta av konstant hög arbetskapacitet, förstklassig komfort och av att de är så enkla att serva.

En 4-tumsdisplay med fem körprogram och assistanssystem som enkelt kan anslutas via gränssnitt gör att trucken kan 
anpassas flexibelt till många användningsförhållanden. Panoramataket av ger optimal sikt runt om. På så sätt säkerställs 
precist arbete i alla situationer.

Fördelar

• Hydrostatiskt drivkoncept för maximal prestanda.

• Enkel anslutning av ett flertal assistanssystem.

• Anpassningsbart manöverkoncept för maximal flexibilitet.

• Kräver inte mycket underhåll och är enkel att serva.

• Utmärkt sikt runt om och optimal ergonomi för effektivt arbete.



Din truck från Jungheinrich
ger maximal nytta på lagret.

Individuell 
anpassning

Säkerhet Effektivitet

En truck lika individuell 
som ditt företag.

Bästa förutsättningarna för 
säkert arbete.

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

Flexibla truck- och manöverkoncept 
gör att våra dieseltruckar kan 
användas universellt. Tack vare det 
perfekta samspelet mellan förare och 
truck kan arbetet utföras effektivt 
och med maximal arbetskapacitet.

Dra nytta av många fördelar: Hög 
kördynamik och omfattande 
säkerhetsutrustning, både som 
standard och tillval, ger maximalt 
skydd åt förare, truck och gods.

Välj effektstarka hydrostatiska truckar 
med många fördelar. De dynamiska 
och robusta truckarna imponerar 
framför allt genom sin höga stabilitet 
och låga förbrukning.

Ergonomisk förarplats
• Bekväm och prestationshöjande 

arbetsplats.
• Perfekt sikt runt om tack vare 

stora rutor och panoramatak.
• Jungheinrich Floating Cab för 

frikoppling av vibrationer och 
svängningar.

• På- och avstigning via ett brett 
insteg som syns tydligt.

Underhåll och service
• Enkel att serva samt låga 

underhållskostnader.
• Parkeringsbroms med lameller i 

oljebad med fjäderackumulator 
som slutet system med lågt 
behov av underhåll.

• Fullflödesfiltrering av hydraulolja 
med sug- och tryckfilter för 
maximal oljerenhet och lång 
livslängd för alla komponenter.

• Servicelucka för optimal 
tillgänglighet vid servicearbeten 
och minimala stilleståndstider.

Alltid välinformerad
• 4-tumsdisplay med utökad 

menystruktur och användning av 
extrafunktioner.

• Aktivering av trucken med 
EasyAccess via skärmknapp, PIN- 
kod eller transponderkort (tillval).

• Kontinuerlig övervakning av 
motor, luftfilter och 
dieselpartikelfilter med 
felindikering på truckdisplayen.

Säkra arbetsförhållanden
• Dämpning på stativet och 

tiltcylindrarna vid lyftramens 
övergångar ger hög säkerhet vid 
hantering av gods.

• accessCONTROL gör att trucken 
kan köras först efter att 
säteskontakten och bälteslåset 
har aktiverats i en bestämd 
ordningsföljd.

• Maximal stabilitet tack vare låg 
tyngdpunkt och högt monterad 
styraxel.

• Automatiskt aktiverad 
parkeringsbroms.

Intelligenta förarassistanssystem
• curveCONTROL för säker 

kurvtagning med anpassad 
sänkning av hastigheten.

• driveCONTROL för att minska 
hastigheten med hänsyn till 
lyfthöjden.

• liftCONTROL för att minska 
tilthastigheten vid definierade 
lyfthöjder.

• addedVIEW 360°-kamerasystem 
för full överblick.

Avancerad drivteknik
• Nytt hydrostatiskt drivkoncept för 

optimerad energieffektivitet med 
maximal arbetskapacitet och 
backtagningsförmåga.

• Kraftfulla Kubota-industrimotorer 
enligt senaste standard som med 
dieselpartikelfilter och 
dieseloxidationskatalysator 
uppfyller utsläppsklass 5.

Intelligent styrenhet och elektronik
• Hög kördynamik och höga 

startvridmoment tack vare 
hydrostatisk, steglös 
kraftöverföring.

• Arbetshydraulik med en variabel, 
ställbar pump och automatisk 
varvtalsökning för optimerad 
verkningsgrad och behovsanpassad 
oljematning.

• Ökad oljevolymström i 
arbetshydrauliken för högre 
produktivitet vid krävande 
användningsförhållanden med 
tillsatsaggregat.

• Fem elektroniskt valbara arbets- 
och körprogram.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / belastning Körhastighet utan 
last

Arbetsbredd (pall 
800x1200 längsgåen
de)

Lyfthastighet utan 
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 Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

 

 

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg 
och Landsberg i Tyskland är certifierade.  

Jungheinrichs truckar uppfyller de 
europeiska säkerhetskraven.  
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