
Fyrhjulig elektrisk motviktstruck/ 
eltruck
EFG 425-S30
Lyfthöjd: 2900-7500 mm / Lastkapacitet: 2500-3000 kg



Den mångsidiga allroundtrucken
för höga anspråk.
Stark, effektiv och uthållig.

Våra effektiva fyrhjuliga eltruckar i EFG 4-serien är lämpliga för mångsidig användning inom- och utomhus. Både för 
branschspecifik användning med individuellt anpassade tillsatsaggregat och för snabb lastning av höga laster. PureEnergy- 
konceptet sänker energiförbrukningen avsevärt och garanterar högsta effektivitet tack vare modern växelströmsteknik i 
kombination med kompakt styrning och hydraulik. Mätningar av VDI-cykler bevisar: Vid maximal produktivitet förbrukar vår 
EFG 4-serie upp till 10 % mindre energi än likvärdiga konkurrentmodeller.Det kompakta stativet med utökat synfält ger 
föraren utmärkt sikt. Individuellt inställbara styrreglage ger hög flexibilitet och säkerhet. Motviktstruckarna i EFG 4-serien är 
lättkörda och har utmärkt ergonomi. De är effektiva kraftpaket för många olika uppgifter.

 

 

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

• Optimerad energieffektivitet tack vare PureEnergy-konceptet

• Kompakt stativ som ger utmärkt sikt runt trucken

• Batteribyte från sidan – enkelt och snabbt

• Individuellt anpassningsbart manöverkoncept

• Ergonomisk arbetsplats ger avspänt arbete

Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte 
om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li- 
ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.

100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår 
litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt 
kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde 
när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva 
ange något skäl.



Din eldrivna motviktstruck från 
Jungheinrich
ger maximal nytta på lagret.

Effektivitet Säkerhet Individuell 
anpassning

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

Bästa förutsättningarna för 
säkert arbete.

En truck lika individuell som 
ditt företag.

Optimal energieffektivitet genom 
behovsanpassad konfiguration: Med 
utrustningspaket (tillval) som 
Efficiency eller drive&liftPLUS är 
truckarna riktigt effektiva.

Allt under uppsikt och kontroll: Ett 
intuitivt förardialogsystem i 
kombination med intelligenta 
assistanssystem och 
säkerhetsalternativ ger maximalt 
skydd vid arbete – för människa, last 
och truck.

Många olika utrustningsalternativ och 
ergonomiska detaljer ger flexibel 
anpassning till olika arbetsuppgifter 
och förarprofiler. Det ger ett säkert 
och bekvämt arbete.

PureEnergy-teknikkoncept
För optimal energieffektivitet vid 
maximal arbetskapacitet.
• Avancerad växelströmsteknik.
• Kompakt styrning och kompakt 

hydraulaggregat.
• Behovsanpassad styrning av 

hydraulik/motorer.

Individuella utrustningspaket
• Efficiency-paket med 

curveCONTROL.
• drive&liftPLUS-paket med högre 

kör- och lyfthastigheter.

Går att få med litiumjonteknik
• Hög tillgänglighet genom mycket 

korta laddningstider.
• Inget batteribyte behövs.
• Kostnadsbesparing genom längre 

livslängd och underhållsfritt 
jämfört med blysyrabatterier.

• Varken laddningsrum eller 
ventilation behövs eftersom ingen 
gas bildas vid laddningen.

Säkerhetsutrustning
• Reducering av körhastigheten vid 

kurvtagning med 
curveCONTROL.

• Ingen oavsiktlig bakåtrullning på 
ramper eller i uppförsbackar tack 
vare en automatisk 
parkeringsbroms (tillval).

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

Förarassistanssystem (tillval)
• accessCONTROL: 

Åtkomstkontroll som gör att 
trucken kan startas först efter att 
en rad säkerhetsfunktioner är 
aktiverade: 1. Giltig åtkomstkod 2. 
Låsbart 3-punktbälte. Låsbart 3- 
punktbälte.

• driveCONTROL: 
Hastighetskontroll som 
automatiskt reducerar 
hastigheten både vid kurvtagning 
och från en bestämd lyfthöjd.

• liftCONTROL: 
Lyfthastighetskontroll som 
minskar både körhastighet och 
tiltningshastighet på stativet från 
en bestämd lyfthöjd. 
Lutningsvinkeln visas då på en 
separat display.

Individuellt anpassningsbart 
manöverkoncept
• Välj mellan 5 fritt justerbara 

körprogram.
• Steglös enpunktsjustering av 

armstödet och rattstången i 2 
riktningar.

• 4 olika styrreglage att välja mellan.
• Justerbar styrenhet med individuellt 

anpassade styrreglage.
• Enkel- eller dubbelmanövrering.

Ergonomisk arbetsplats
• Lågt markerat insteg med plant 

fotutrymme.
• Smal rattstång som ger stort knä- 

och benutrymme.
• Högupplöst TFT-fullfärgsdisplay 

med självförklarande 
användargränssnitt.

• Kompakt profilpaket med utmärkt 
sikt.

• Fri sikt genom ramlösa rutor samt 
optimerad kedje- och 
slangplacering.

• Praktisk utformning och placering 
av förvaringsfack.

• Stort vinklingsbart armstöd med 
valbar klädsel och stort 
förvaringsfack.

• Extern strömförsörjning genom 
USB-uttag (tillval).

• Låga vibrationer tack vare att hytten 
inte ligger direkt mot chassit.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / be
lastning

Lyfthöjd (max.) Körhastighet ut
an last

Arbetsbredd (pall 
800x1200 längs
gående)

Lyfthastighet ut
an last

EFG 425k 2500 kg 7500 mm 17 km/h 3825 mm 0,63 m/s

EFG 425 2500 kg 7500 mm 17 km/h 3975 mm 0,63 m/s

EFG 430k 3000 kg 7500 mm 17 km/h 3847 mm 0,54 m/s

EFG 430 3000 kg 7500 mm 17 km/h 3997 mm 0,54 m/s

EFG S30 3000 kg 7500 mm 17 km/h 3997 mm 0,54 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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