
Gázüzemű targonca
TFG 425s-S35s
Emelési magasság: 2900-7500 mm / Teherbírás: 2500-3500 kg



Erőgépek
folyamatosan használható.
Erős és tartós – adapterrel vagy anélkül.

A dinamikus és rendkívül stabil 4s gyártási sorozatú hidrosztatikus targoncák kiválóan alkalmasak a nagy igénybevételű 
beltéri és kültéri használatra egész évben. Gyakori irányváltással járó alkalmazások, nehéz adapterekkel történő használat 
vagy rámpán és emelkedőn végzett munkák – a tekintélyes erő maximális stabilitással párosul.

A strapabíró targoncák gyorsan és megbízható módon manőverezhetők rendkívül magas energiahatékonyság mellett. Ez a 
hidrosztatikus hajtáskoncepciónak köszönhető, amely kiváló menettulajdonságokat és nagy menet- és emelési teljesítményt 
kínál. Használja ki Ön is az állandó árurakodási teljesítmény, az egyszerű karbantartás és az első osztályú menetkényelem 
előnyeit.

Az öt választható menetprogramot kínáló 4 colos kijelző és az interfészeken keresztül könnyen csatlakoztatható 
asszisztensrendszerek révén rugalmasan hozzáigazítható a különböző igényekhez, a panorámatető pedig teljes körű kilátást 
biztosít. Így minden helyzetben biztonságosan és precízen dolgozhat.

Előnyök áttekintése

• Hidrosztatikus hajtáskoncepció a maximális teljesítmény érdekében.

• Számos asszisztensrendszer egyszerű csatlakoztatása.

• Állítható kezelési koncepció a maximális rugalmasság érdekében.

• Szervizbarát kialakítás alacsony karbantartási igény mellett.

• Teljes körű kilátás és kiváló ergonómia a hatékony munkavégzés érdekében.



Jungheinrich villástargonca
az ügyfelek igényeit maximálisan szem 
előtt tartva.

Egyedi jellemzők Hatékonyság Biztonság
Egy targonca, amely olyan 
egyedi, mint az Ön 
vállalkozása.

Maximális teljesítmény a 
leghatékonyabb 
raklapszállítókkal.

Kiváló feltételek a 
biztonságos 
munkavégzéshez.

A rugalmas gép- és kezelési 
koncepciónak köszönhetően 
gázüzemű targoncáink univerzálisan 
alkalmazhatók. A kezelő és a jármű 
közti tökéletes együttműködésnek 
köszönhetően maximális rakodási 
teljesítmény érhető el hatékony 
munkavégzés mellett.

Válassza erős, hidrosztatikus 
targoncáinkat, amelyek számos 
előnyt hordoznak. A dinamikus és 
robusztus targoncák különösen 
meggyőzőek nagy stabilitásuk és 
alacsony fogyasztásuk miatt.

Használja ki targoncáink előnyeit: Az 
erős menetdinamika, illetve a széles 
körű alapfelszereltség és opcionális 
biztonsági felszerelések a lehető 
legnagyobb védelmet nyújtják a 
kezelő, a targonca és rakomány 
számára.

Ergonomikus kezelőállás
• Kényelmes és koncentrált 

munkavégzést biztosító 
munkahely.

• Tökéletes teljes körű kilátás a 
nagy üvegfelületeknek és a 
panorámatetőnek köszönhetően.

• Vibrációmentes kezelőfülke a 
speciális felfüggesztésnek 
köszönhetően (Floating Cab).

• Fel- és leszállás széles és jól 
látható belépőkön.

Karbantartás és szerviz
• Könnyű karbantarthatóság és 

alacsony karbantartási költségek.
• Olajfürdős, rugóerőtárolós 

lamellás fék; karbantartásmentes, 
zárt rendszerként.

• Teljes áramú hidraulikaolaj-szűrés 
szívó- és visszafolyó ági szűrőkkel 
a legnagyobb olajtisztaság és 
valamennyi komponens hosszú 
élettartama érdekében.

• Szervizajtó az optimális 
hozzáféréshez és a minimális 
állásidő érdekében.

Intelligens vezérlés és elektronika
• Erős menetdinamika és 

indítónyomaték a fokozatmentes 
hidrosztatikus erőátvitelnek 
köszönhetően.

• A hidraulikaszivattyú és az 
automata fordulatszám-növelés 
optimális szinten tartja az 
olajnyomást és igény szerint 
adagolja az olajat.

• A hidraulika megnövekedett 
olajáramlási mennyisége a 
nagyobb termelékenység 
érdekében adapterekkel végzett 
nehezebb feladatok esetén.

• Öt elektronikusan választható 
munka- és menetprogram.

Fejlett hajtástechnika
• Innovatív hidrosztatikus 

hajtáskoncepció az optimalizált 
energiahatékonyság érdekében, 
magas rakodási teljesítmény és 
kapaszkodó képesség mellett.

• A legkorszerűbb technológiával 
gyártott, nagy teljesítményű 
Kubota ipari motorok, amelyek a 
szabályozott 3 utas katalizátor 
révén teljesítik az 5. kibocsátási 
(emissziós) szintet.

Mindig pontos információ mindenről
• 4 colos kijelző kibővített 

menüstruktúrával és a kiegészítő 
funkciók kezelésével.

• A gép EasyAccess segítségével 
aktiválható Softkey, PIN-kód vagy 
opcionális transzponderkártya 
használatával.

• A motor és a légszűrő folyamatos 
ellenőrzése hibajelzéssel a gép 
kijelzőjén.

Biztonságos munkakörülmények
• Csillapított emelőoszlop- 

átmenetek és oszlopdöntés a 
nagyobb árubiztonság érdekében.

• Az accessCONTROL abban az 
esetben engedélyezi a targonca 
indítását, ha az ülésfoglaltság és a 
biztonsági öv zárérzékelője az előre 
meghatározott sorrendben kerül 
aktiválásra.

• Nagyfokú stabilitás a rendkívül 
alacsony súlypontnak és a magasan 
felfüggesztett hátsó hídnak 
köszönhetően.

• Automatikusan működésbe lépő 
rögzítőfék.

Intelligens kezelési 
asszisztensrendszerek
• addedVIEW 360°-os 

kamerarendszer a teljes körű 
áttekintés érdekében.

• curveCONTROL a menetsebesség 
biztonságos csökkentése 
érdekében kanyarokban.

• driveCONTROL a sebesség 
bizonyos emelési magasság feletti 
automatikus csökkentése 
érdekében.

• liftCONTROL az emelőoszlop 
döntési sebességének automatikus 
csökkentése érdekében 
meghatározott emelési magasság 
felett.



Modellek áttekintése
Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név Teherbírás/teher Haladási sebesség 
teher nélkül

Munkafolyosó 
szélessége (800 x 
1200 mm rakodólap 
esetén, 
hosszirányban)

Emelési sebesség 
teher nélkül

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

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

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

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

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

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

 

 

Minősített német gyárak Norderstedtben 
és Moosburgban.  

A Jungheinrich targoncák megfelelnek 
az európai biztonsági 

követelményeknek.  
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