
Dieseltrukki
DFG 425s-S35s
Nostokorkeus: 2900-7500 mm / Kantavuus: 2500-3500 kg



Voimapakkaukset
ympärivuotiseen käyttöön.
Voimakas ja kestävä – lisälaitteen kera tai ilman sitä.

Mallisarjan 4s dynaamiset ja erittäin vakaat hydrostaattiset trukit soveltuvat täydellisesti vaativaan ympärivuotiseen sisä- ja 
ulkokäyttöön. Olipa kyseessä suunnanvaihto, raskaat lisälaitteet tai rampeilla ja kaltevilla alustoilla suoritettavat tehtävät – 
näissä trukeissa yhdistyvät vahvuus ja maksimaalinen vakaus.

Kestävien trukkien nopea ja luotettava käsiteltävyys sekä erinomainen energiatehokkuus on vakuuttavaa. Sen takaavat 
hydrostaattinen voimansiirtokonsepti, erinomainen ajo- ja nostoteho sekä loistavat ajo-ominaisuudet. Voit nauttia hyvästä 
työskentelytehosta, huollon helppoudesta ja ensiluokkaisesta ajomukavuudesta.

Neljän tuuman näyttö, viisi valittavissa olevaa ajo-ohjelmaa ja rajapinnan avulla vaivattomasti liitettävät, kuljettajaa avustavat 
järjestelmät takaavat, että trukki mukautuu joustavasti erilaisiin käyttötarkoituksiin. Panoraamakatto tarjoaa parhaan 
näkyvyyden kaikkiin suuntiin. Se takaa turvallisen ja tarkan työskentelyn kaikissa tilanteissa.

Edut pähkinänkuoressa

• Hydrostaattinen voimansiirtokonsepti takaa maksimaalisen suorituskyvyn.

• Vaivattomasti liitettävät, monipuoliset kuljettajaa avustavat järjestelmät.

• Mukautuvan käyttökonseptin ansiosta äärimmäisen joustava.

• Erittäin helppohuoltoinen ja vähäinen huoltotarve.

• Erinomainen näkyvyys kaikkiin suuntiin ja paras ergonomia tekevät 
työskentelystä tehokasta.



Jungheinrichin trukki
ajaa asiakkaan etua.

Yksilöllisyys Turvallisuus Tehokkuus
Trukki, joka on yhtä 
yksilöllinen kuin 
yrityksesikin.

Parhaat edellytykset 
turvalliselle työskentelylle.

Maksimaalista suorituskykyä 
tehokkaimpien trukkien 
avulla.

Joustavien trukki- ja 
käyttökonseptien ansiosta 
Jungheinrichin dieseltrukkeja voi 
käyttää missä vain. Kuljettajan ja 
trukin täydellinen yhteispeli takaa, 
että työskentely sujuu tehokkaasti ja 
erittäin taloudellisesti.

Hyötyjä koko reitille: erinomainen 
ajodynamiikka ja kattava valikoima 
sekä vakiovarusteena että 
lisävarusteena saatavia 
turvavarusteita suojaavat 
erinomaisesti sekä kuljettajaa, trukkia 
että kuormaa.

Valitse monipuolisia etuja tarjoavat 
tehokkaat hydrostaattiset trukit. Nämä 
dynaamiset ja kestävät trukit 
vakuuttavat ennen kaikkea 
erinomaisella vakaudellaan ja alhaisella 
kulutuksellaan.

Ergonominen ohjaamo
• Mukava ja työtehoa edistävä 

ohjaamo.
• Suurten lasipintojen ja 

panoraamakattoikkunan ansiosta 
erinomainen näkyvyys kaikkiin 
suuntiin.

• Jungheinrichin Floating Cab - 
ohjaamo vaimentaa tärinää ja 
heilahtelua.

• Trukkiin nouseminen ja siitä 
poistuminen tapahtuu leveää, 
helposti havaittavaa askelmaa 
käyttäen.

Kunnossapito ja huolto
• Erittäin helppohuoltoinen ja 

alhaiset huoltokustannukset.
• Seisontajarru on 

jousikuormitteinen öljykylpy- 
monilevyjarru, joka on toteutettu 
huoltovapaana, suljettuna 
järjestelmänä.

• Hydrauliöljyn täysvirtaussuodatus 
ja imu- sekä painesuodattimet 
varmistavat öljyn puhtauden ja 
kaikkien komponenttien pitkän 
käyttöiän.

• Huolto-oven ansiosta huolto 
sujuu optimaalisesti ja seisaukset 
jäävät mahdollisimman lyhyiksi.

Aina ajan tasalla
• Neljän tuuman näyttö, laajennettu 

valikkorakenne ja lisätoimintojen 
käyttö.

• Trukin käyttöönotto EasyAccess- 
järjestelmällä softkey- 
painikkeiden, PIN-koodin tai 
lisävarusteena saatavan 
transponderikortin avulla.

• Jatkuva moottorin, 
ilmansuodattimen ja 
dieselhiukkassuodattimen 
valvonta ja vikojen näyttö 
trukkinäytössä.

Turvalliset työskentelyolosuhteet
• Sisään- ja ulosajovaimennus 

maston jatkeiden kohdalla sekä 
kallistuksen päätevaimennus 
lisäävät kuorman turvallisuutta.

• accessCONTROL vapauttaa ajon 
vasta, kun istuintunnistus ja 
turvavyön lukituksen valvonta on 
aktivoitu tietyssä järjestyksessä.

• Erinomainen vakaus matalan 
painopisteen ja korkealle 
nivelöidyn heiluriakselin ansiosta.

• Automaattisesti kytkeytyvä 
pysäköintijarru.

Älykkäät kuljettajaa avustavat 
järjestelmät
• curveCONTROL alentaa 

ajonopeutta kaarteissa 
turvallisesti.

• driveCONTROL alentaa 
ajonopeutta nostokorkeuden 
mukaan.

• liftCONTROL alentaa 
kallistusnopeutta tietyissä 
nostokorkeuksissa.

• addedVIEW 360° - 
kamerajärjestelmä takaa 
täydellisen näkyvyyden.

Edistyksellinen moottoritekniikka
• Uudenlainen hydrostaattinen 

voimansiirtokonsepti optimoi 
energiatehokkuuden ja 
työskentelytehon sekä 
kaltevuusnousukyvyn.

• Uusimman standardin mukaiset, 
tehokkaat Kubota- 
teollisuusmoottorit täyttävät 
päästöluokituksen 5 vaatimukset 
dieselhiukkassuodattimen ja diesel- 
hapetuskatalysaattorin ansiosta.

Älykästä ohjausta ja elektroniikkaa
• Hydrostaattisen, portaattoman 

voimansiirron ansiosta erinomainen 
ajodynamiikka ja 
liikkeellelähtömomentti.

• Työhydrauliikan 
muuttuvatilavuuksinen 
säätöpumppu ja automaattinen 
kierrosluvun nosto takaavat 
optimoidun hyötysuhteen ja 
tarpeen mukaan säätyvän 
öljymäärän.

• Työhydrauliikan lisätty 
öljyvirtavolyymi lisää tuottavuutta 
käytettäessä lisälaitteita vaativissa 
olosuhteissa.

• Viisi elektronisesti valittavaa 
työskentely- ja ajo-ohjelmaa.



Mallivalikoima
Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi Kantavuus/kuorma Ajonopeus kuormatta Käytäväleveys (lava 
800 x 1 200 pitkittäin)

Nostonopeus kuor
matta

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 Lift Truck Oy
Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

 

 

Tehtaamme Saksan Norderstedtissa, 
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat 

sertifioituja.
 

Jungheinrich-trukit täyttävät 
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.  
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