
Dieseltruck
DFG 316s-320s
Løftehøyde: 2900-7500 mm / Løftekapasitet: 1600-2000 kg



Den pålitelige klassikeren
for nøyaktig manøvrering.
Ideell for lasting og lossing av lastebiler.

De dynamiske og robuste hydrostatiske truckene i 3s-serien følger deg i tykt og tynt: Enten det er hurtige bytter av 
kjøreretning, rask akselerasjon og rygging, eller nøyaktig manøvrering – den moderne drivverksteknologien 
hydrostaticDRIVE garanterer maksimal kjørekomfort og vareflyt. Spesielt ved rygging ved lasting og lossing av lastebiler, 
utmanøvrerer de konkurrentene.Velprøvde motorer fra bilindustrien garanterer nøyaktig arbeid med optimal ytelse og lave 
utslippsverdier på grunn av den elektroniske styringen. Treveis katalysator for gasstrucker og sotfiltersystemer for 
dieseltrucker fås som tilleggsutstyr. Fintfølende bremser og takvindu i sikkerhetsglass gir enda bedre sikkerhet. Fem valgfri 
kjøreprogrammer og en arbeidsplass som både oppfyller ergonomiske og personlige krav, gjør arbeidet med disse truckene 
svært komfortabelt.

Fordeler

• hydrostaticDRIVE gir maksimal ytelse og effektivitet

• Høy kjøredynamikk med trinnløs kraftoverføring

• Fintfølende bremsing

• Gode siktforhold med optimalt mastdesign

• Ergonomisk arbeidsplass med fleksibelt betjeningskonsept



Gaffeltruck fra Jungheinrich
med store kundefordeler

Effektivitet Sikkerhet Fleksibilitet
Maksimal ytelse med 
effektive trucker.

Gode forutsetninger for en 
trygg arbeidsdag.

En truck som er like 
individuell som bedriften 
din.

Presisjonens mesteverk på fire hjul: 
Våre pålitelige trucker er svært 
stabile og har lavt forbruk.

Profitter på vårt store utstyrsutvalg 
som garanterer høy kjøredynamikk 
og maksimal beskyttelse av fører, 
truck og last.

Innstiller seg enkelt til hver oppgave: 
Med fleksible kjøre- og 
betjeningskonsepter kan våre diesel- 
og gasstrucker brukes til alt.

Ytelse og kjøreegenskaper
• Kraftige, drivstoffgjerrige motorer 

av nyeste generasjon oppfyller 
myndighetenes strenge krav til 
grenseverdier.

• hydrostaticDRIVE gir maksimal 
energisparing ved stor vareflyt.

• Trinnløs kraftoverføring og høyt 
dreiemoment ved akselerasjon.

• Styringselektronikk gir eksakt 
regulering av drivenhet og 
hydraulikk.

• Fem elektroniske arbeids-/ 
kjøreprogrammer.

• Ytelsesparametre for hvert 
program.

• Automatisk turtallsøkning ved 
løfting og tilting.

• Svært presis regulering av 
kjørehastigheten.

• Lave vedlikeholdskostnader på 
grunn av direkte drift uten 
slitedeler som clutch, differensial 
og girkasse.

Intelligent styring og elektronikk
• Egenutviklet og egenprodusert 

styringsprogramvare og - 
maskinvare.

• Fintfølende regulering av 
hydraulikkfunksjoner ved hjelp av 
elektromagnetisk styrte ventiler.

• Sprutbeskyttede elektroniske 
kjøre- og hydraulikkfunksjoner i 
CAN-Busutførelse.

Standard sikkerhetsutstyr
• Førervern i sikkerhetsglass.
• Deaktivering av 

hydraulikkfunksjoner når setet 
ikke er i bruk.

• Parkeringsbremsen sørger for at 
trucken ikke ruller ukontrollert 
tilbake på rampen eller i 
stigninger, selv ved avslått motor.

• Maksimal stabilitet på grunn av 
ekstremt lavt tyngdepunkt og 
høyt opphengt bakaksel.

• Løfte- og senkedemping og 
demping ved tilting gir større 
sikkerhet ved transport av last.

Fltersystem med høy ytelse
• Arbeidshydraulikk med 

hydraulikkpumpe med variabelt 
trykk for optimalisert effektivitet 
og behovsbasert oljeforsyning.

• Hydraulikkoljefilter med full flyt 
og suge- og returfiltersystem for 
best mulig oljerenhet og lang 
levetid på alle komponenter.

• Hydraulikktank integrert i 
rammen.

• Lufting av hydraulikktanken skjer 
via filter.

• Overtrykksventiler beskytter mot 
overtrykk og overbelastning.

Ergonomisk førerplass
• Komfortabelt førersete med god 

fjæring.
• Ettpunktsjustering via to justerbare 

aksler gir enkel innstilling av 
betjeningsenhetene.

• Kompaktmast gir svært god sikt i 
alle retninger.

• Av- og påstigning via et bredt og 
godt synlig trinn.

• Stort og stabilt håndtak som er 
sveiset fast til førervernet.

• Hendig ratt med hydraulisk 
servostyring, plassert på venstre 
side.

• Stort fotrom med 
vibrasjonsdempende fotmatte.

• Hydraulikkspaken er robust, 
nøyaktig og lett å håndtere, selv 
med hansker.

Slitasjefrie bremser
• Hyppig bytte til bremsepedal faller 

bort.
• Parkeringsbrems – lamellbrems i 

oljebad med fjærkraftbrems som 
vedlikeholdsfritt, lukket system.

Førerassistentsystemer som 
tilleggsutstyr
• accessCONTROL: Tilgangskontroll 

gjennom registrering av at setet er i 
bruk og beltet er festet, i definert 
rekkefølge.

• driveCONTROL: Automatisk 
kontroll av kjørehastigheten i 
svinger og fra en definert 
løftehøyde.

• liftCONTROL (omfatter 
driveCONTROL): Automatisk 
reduksjon av tilthastigheten på 
masten fra en definert løftehøyde.



Modell oversikt
Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn Løftekapasitet 
last

Løftehøyde 
(maks.)

Kjørehastighet Arbeidsbredde 
(pall 800x1200 
langsgående)

Løftehastighet 
uten last

DFG 316s 1.600 kg 7.500 mm 19.5 km/h 3.846 mm 0.62 m/s

DFG 320s 2.000 kg 7.500 mm 19.5 km/h 3.864 mm 0.62 m/s

 

 

De tyske produksjonsstedene er 
sertifisert i Norderstedt, Moosburg og 

Landsberg.
 

Jungheinrich-trucker bygges i henhold 
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE- 

forskriftene  

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
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