
Dieseltruckar
DFG 316-320
Lyfthöjd: 2900-7500 mm / Lastkapacitet: 1600-2000 kg



De väl beprövade 
allroundtruckarna
för tuff användning utomhus.
Tåliga, kostnadseffektiva och kräver endast lite underhåll.

Våra robusta och effektiva hydrodynamiska truckar i 3-serien är det perfekta valet för alla staplings- och transportuppgifter 
utomhus. De har högsta kvalitet och maximal tillförlitlighet – även vid tuff användning.De universellt användbara truckarna 
med momentomvandlare har en kontinuerligt hög arbetskapacitet och lägre bränsleförbrukning. Truckarna har även hög 
körstabilitet tack vare Kubota-industrimotorer som är väl beprövade över hela världen. Ytterligare fördelar är den mjuka och 
ryckfria starten, den vibrationsfria förarplatsen samt den låga bullernivån.Den speciella motviktsdesignen med låg 
tyngdpunkt garanterar hög stabilitet och säkerhet vid körning. Den elektriska parkeringsbromsen, den optimala sikten runt 
om trucken tillsammans med många olika utrustningsalternativ säkerställer hög säkerhet i arbetet. Alla ergonomiska 
lösningar är förarorienterade och håller hög funktionalitet - den bästa grunden för att kunna arbeta koncentrerat och 
effektivt.

Fördelar:

• Drivaxel med underhållsfri våtlamellbroms

• Utmärkt sikt i alla riktningar genom kompakt utformning av stativet

• Elektrisk parkeringsbroms för mer säkerhet

• Robusta och effektiva industrimotorer från Kubota

• Funktionell, säker och så gott som vibrationsfri förarplats



Din truck 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.

Högt vridmoment vid låga varvtal: 
Den robusta och tillförlitliga, 
hydrodynamiska drivningen går alltid 
med optimal förbrukning.

Innovativ truck- och lyftstativdesign, 
optimal sikt runt om och en 
omfattande säkerhetsutrustning gör 
våra diesel- och gasoltruckar till 
suveräna hjälpredor.

Perfekt för varje situation: Den 
funktionella och så gott som 
vibrationsfria förarplatsen med 
förarorienterade ergonomilösningar är 
anpassad till allt och alla.

Effektivt drivkoncept med hög 
prestanda
• Väl beprövade industrimotorer 

från Kubota med diesel- eller 
gasolutförande konstruerade för 
lång livslängd, hög belastning och 
driftsäkerhet.

• Högt vridmoment vid låga varvtal.
• Motorstyrning via snedtandade 

cylindriska kugghjul.
• Motorer med låga utsläppsnivåer 

av föroreningar (EG steg 3 A).
• Hydraulsystemet i 

lastavkänningssystemet reducerar 
energiförbrukningen samtidigt 
som oljan åldras långsammare.

Drivaxel med underhållsfri 
våtlamellbroms
• Axelkoncept med optimerad 

verkningsgrad ger låg 
bränsleförbrukning.

• Friktionsbromsar i oljebad som är 
i stort sett underhållsfria.

• Ingen försämring av bromsverkan 
på grund av dammig eller våt 
miljö och ingen onödig 
stilleståndstid tack vare kapslad 
konstruktion.

Slutet kylsystem med hög prestanda 
och kombikylare
• Kombikylare helt i aluminium för 

motorkylvätska, omvandlar- och 
växellådsolja – utan 
störningskänsliga samlingskärl av 
plast.

• Enkel rengöring genom vertikal 
placering av kylelementen för 
motorkylvätska, omvandlar- och 
växellådsolja.

• Helt slutet system för att undvika 
avdunstning av kylarvätska.

• Tillförlitlig funktion utan 
prestandaförluster även vid höga 
omgivningstemperaturer.

Säkert arbete
• Skyddstakshöjd lämplig för 

container.
• Högt monterad styraxel för hög 

körstabilitet även vid dynamisk 
körning.

• Motviktsdesign med låg 
tyngdpunkt för högsta stabilitet.

• Frånkopplad drivlina som är 
monterad på dämpningselement 
på 4 ställen.

• Stänkvattenskyddat elsystem och 
stänkvattenskyddade kontakter 
och anslutningar.

• Kompakt säkringsbox som är lätt 
att nå i förarutrymmet.

Siktoptimerat stativ
• Utmärkt sikt över lasten genom 

siktoptimerad stativkonstruktion 
med kompakt profilkonstruktion 
och optimerad slangdragning.

• Hög restlastkapacitet även vid 
höga lyfthöjder.

• Siktområde i frilyftcylindrarnas 
tvärbalk underlättar arbetet på 
högre hyllnivåer.

Ytterligare säkerhetsutrustning
• Automatisk hydraul- och körspärr 

efter att föraren lämnat trucken.
• Akustisk varningssignal om 

parkeringsbromsen inte har 
aktiverats.

• Alla dieselmotorer uppfyller 
avgasnivå 3A enligt EU- 
föreskrifter.

Ergonomisk förarplats
• Kompakt lyftstativ för utmärkt sikt i 

alla riktningar.
• Gott om knä- och benutrymme 

tack vare en smal rattstång som 
enkelt kan justeras.

• Smidig styrning med hydraulisk 
servostyrning.

• Rymligt och plant fotutrymme med 
vibrationsabsorberande golvmatta.

• Robusta hydraulspakar som kan 
manövreras lätt och precist även 
med handskar på.

• Display och strömbrytare för 
extrautrustning (t.ex. belysning och 
vindrutetorkare) är optimalt 
placerade inom förarens räckhåll 
och synfält.

• Många förvaringsmöjligheter, t.ex. 
mugghållare, dokumentklämma 
och förvaringsplats för småsaker.

• Elektriskt aktiverad 
parkeringsbroms.

• Halksäkra pedaler som är placerade 
som i en bil.

Enkelt underhåll
• Optimal åtkomst till motorrummet 

med en L-formad huv med en 
öppningsvinkel på 90°.

• Sidopaneler och bottenplatta som 
kan tas av utan verktyg.

• Det behövs inga truckspecifika 
diagnosverktyg med speciell 
programvara.

• Stora bränslefilter med 
vattenavskiljare.

• Oljebytesintervall på 500 
drifttimmar.



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

DFG 316 1600 kg 7500 mm 19 km/h 3829 mm 0,58 m/s

DFG 320 2000 kg 7500 mm 19 km/h 3866 mm 0,59 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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