
Elektrisk firehjuls motvektstruck
EFG 316-320
Løftehøyde: 2900-6500 mm / Løftekapasitet: 1600-2000 kg



Den pålitelige allrounderen
for innendørs og utendørs bruk.
Både stabil og fleksibel.

Med de robuste og effektive elektriske firehjulstruckene i 3-serien, oppnår du den ideelle kombinasjonen av stabilitet og 
manøvrerbarhet. Den høyt opphengte bakakselen fordeler vekten jevnt på alle fire hjulene og absorberer også store 
ujevnheter i kjørebanen. Den sørger for maksimal stabilitet og sikkerhet ved innendørs og utendørs bruk, selv på ujevnt 
underlag.Kompaktmasten gir utmerket sikt til lasten, og ulike assistentsystemer og utstyrsvalg gjør våre EFG-trucker til 
pålitelige og sikre hjelpemidler i hverdagen – for effektiv vareflyt i alle situasjoner. I tillegg gir den smale rattstammen større 
benplass, og den høyoppløselige fullfargeskjermen med høy kontrast gir avslappet og komfortabelt arbeid. Ikke nok med 
det: Med Li-ionbatterier kan du utnytte kraften til trucken og samtidig oppnå maksimal ytelse – takket være hurtig 
pauselading og vedlikeholdsfrihet.

 

 

Fordeler:

• Svært stabil på ujevne underlag

• God sikt med kompaktmast

• PureEnergy gir optimal energisparing

• Utstyrs- og betjeningsalternativer kan tilpasses individuelt

• Brukervennlig betjening gir komfortabelt arbeid

5 år uten problemer – garantert

Ekstremt korte ladetider og null vedlikehold gjør Li- 
ionbatterier til den desidert mest varige energikilden. Med vår 
5 års garanti på Li-ionbatterier, gir vi deg et langsiktig løfte, 
uavhengig av driftstimer.

100 % fornøyd – garantert

Vi er overbevist om at vår Li-ionteknologi er den rette for deg. 
Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig 
teknologi når som helst innen de seks første månedene etter 
levering, uten å oppgi noen grunn.



Elektrisk truck fra Jungheinrich
med store kundefordeler.

Effektivitet Sikkerhet Fleksibilitet
Maksimal ytelse med 
effektive trucker.

Beste forutsetning for et 
trygt arbeidsmiljø.

En truck som er like 
individuell som bedriften 
din.

Lave livssykluskostnader og stor 
ytelse gir maksimal effektivitet og lav 
miljøbelastning: Vår EFG-trucker i 3- 
serien bruker inntil 15 % mindre 
energi enn sammenlignbare 
konkurrerende modeller.

Mange standard sikkerhetsfunksjoner 
sørger for økt sikkerhet i kombinert 
innendørs og utendørs bruk. Andre 
smarte assistentsystemer er 
tilgjengelige som tilleggsutstyr.

Alle førere er forskjellige. Derfor har vi 
utformet en arbeidsplass som tilpasser 
seg føreren: Med ulike 
betjeningsalternativer og 
assistentsystemer kan føreren utnytte 
truckens fulle potensiale.

Teknologikonseptet PureEnergy
For optimal energisparing og 
maksimal vareflyt.
• Avansert trefaseteknologi.
• Kjøreelektronikk og drivverk som 

én enhet og hydraulikkdel og 
løfteelektronikk som en annen.

• Optimal styring av hydraulikk/ 
motorer.

Elektrisk aktiv styring
• Dynamisk kjøremønster i samsvar 

med valgt kjøreprogram.
• Reduksjon av uønskede 

styrebevegelser.
• Større plass til bena med smal 

rattstamme.
• Forbedret energisparing.
• Effektiv vareflyt.

Tilpassede utstyrspakker
• Efficiency-pakke med 

curveCONTROL.
• drive&liftPLUS-pakke med høyere 

kjøre- og løftehastigheter.

Tilgjengelig med Li-ionteknologi
• Stor tilgjengelighet, takket være 

ekstremt korte ladetider.
• Bytte av batteri ikke nødvendig.
• Spar kostnader gjennom lengre 

levetid og vedlikeholdsfrihet 
sammenlignet med blybatterier.

• Laderom og lufting er ikke 
nødvendig, siden det ikke utvikles 
gass.

Sikkerhetssystemer
• Deaktivering av 

hydraulikkfunksjoner når setet 
ikke er i bruk.

• Ingen ukontrollert tilbakerulling 
på ramper eller i stigninger, takket 
være automatisk parkeringsbrems 
– også når motoren er slått av.

• Automatisk reduksjon av 
kjørehastighet ved kjøring i 
svinger med curveCONTROL.

• Anvisning av kjørehastighet.

Sikker, komfortabel bremsing, takket 
være tre vedlikeholdsfrie 
bremsesystemer
• Motorbrems for slitasjefri 

generatorisk bremsing.
• Sikker stopp også på ramper med 

automatisk parkeringsbrems.
• Maksimal bremsing med 

vedlikeholdsfri skivebrems.

Førerassistentsystemer som 
tilleggsutstyr
• accessCONTROL: 

Tilgangskontroll som først frigir 
trucken etter at en rekke 
sikkerhetsmekanismer er utført.

• driveCONTROL: 
Kjørehastighetskontroll som 
reduserer kjørehastigheten 
automatisk både ved kjøring i 
svinger og fra en definert 
løftehøyde.

• liftCONTROL: 
Løftehastighetskontroll, som i 
tillegg til hastighetsreduksjon 
også reduserer tilthastigheten på 
masten fra og med en definert 
løftehøyde. Tiltvinkelen vises på 
en separat skjerm.

Individuelt tilpasset betjeningskonsept
• Velg mellom fem justerbare 

kjøreprogrammer.
• Trinnløs ettpunktsjustering av 

armlene og rattstamme i to 
retninger.

• Velg mellom tre ulike 
betjeningsenheter.

• Justerbart armlene inkludert 
betjeningsenheter.

• Enkelt- eller dobbeltpedal.

Ergonomisk arbeidsplass
• Enklere styring med mindre ratt, 

mindre kraft og færre omdreininger 
på rattet.

• Mer benplass og redusert støy fra 
styringen, fordi de hydrauliske 
komponentene i kneområdet er 
fjernet.

• Rattstammen kan tilpasses føreren i 
høyde og vinkel.

• Alle viktige betjeningsenheter er 
integrert i armlenet som følger 
setets bevegelser.

• Få vibrasjoner fordi førerhytten er 
koblet fra chassiset (FloatingCab).

• Optimalisert kjede- og 
slangeplassering gir god sikt på 
lasten.

• Kompakt koblet profilpakke med 
utmerket sikt.

• Høyoppløselig TFT-fargeskjerm 
med selvforklarende 
brukergrensesnitt.

• Ekstern strømforsyning med USB- 
port (tilleggsutstyr).



Modell oversikt
Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn Løftekapasitet 
last

Løftehøyde 
(maks.)

Kjørehastighet 
uten last

Arbeidsbredde 
(pall 800x1200 
langsgående)

Løftehastighet 
uten last

EFG 316k 1600 kg 7000 mm 17 km/h 3603 mm 0,6 m/s

EFG 316 1600 kg 7000 mm 17 km/h 3729 mm 0,6 m/s

EFG 318k 1800 kg 7000 mm 17 km/h 3623 mm 0,55 m/s

EFG 318 1800 kg 7000 mm 17 km/h 3749 mm 0,55 m/s

EFG 320 2000 kg 7000 mm 17 km/h 3749 mm 0,55 m/s

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
 
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

info@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

 

 

De tyske produksjonsstedene er 
sertifisert i Norderstedt, Moosburg og 

Landsberg.
 

Jungheinrich-trucker bygges i henhold 
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE- 

forskriftene  
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