
Dieseltruck
DFG 540-S50
Løftehøyde: 3.000-7.500 mm / Løftekapasitet: 4.000-5.000 kg



Kraftige trucker
med utmerkede kjøreegenskaper.
Gir maksimal vareflyt og kjørekomfort.

De kraftige og robuste dieseltruckene i 5-serien med hydrodynamisk drift imponerer overalt, spesielt på middels lange og 
lange strekninger. Et trygt valg for sikker transport av tung last. Her kan de lønnsomme truckene utnytte sine fordeler fullt ut: 
jevn start og fintfølende bremsing – og samtidig oppnå maksimal effekt. De robuste industrimotorene fra Kubota garanterer 
maksimal ytelse og lavt forbruk. De imponerer i tillegg med lang levetid, redusert støynivå og lave utslipp. Sikkerheten blir 
garantert gjennom integrerte våte bremser, førervernet og den hydrauliske servostyringen. Den ergonomiske arbeidsplassen 
med god plass til bena, elektrisk parkeringsbrems og et betjeningskonsept som kan tilpasses individuelt, gir et godt 
utgangspunkt for en komfortabel og effektiv arbeidsdag.

Fordeler:

• Drivaksel med vedlikeholdsfrie våte lamellbremser

• Elektrisk parkeringsbrems

• Svært god sikt i alle retninger

• Robuste og effektive industrimotorer fra Kubota

• Funksjonell og sikker arbeidsplass med lite vibrasjoner



Gaffeltruck 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.

Stol på et drivverkskonsept som er 
svært pålitelig: Med pålitelige 
Kubota-motorer blir jobben gjort til 
fulle.

Statiske og dynamiske 
stabilitetsverdier langt over 
gjennomsnittet garanterer effektiv og 
sikker transport av høy last.

Et omfattende utvalg av ergonomiske 
løsninger sørger for at føreren 
stortrives i den funksjonelle cockpiten 
med lite vibrasjoner.

Kraftig og effektivt drivverkskonsept
• Pålitelige industrimotorer fra 

Kubota, konstruert for lang 
levetid, tøff bruk og høy 
pålitelighet.

• Høyt dreiemoment ved lave 
turtall.

• Motoren styres via skråskårne 
tannhjul.

• Motorer med lave utslipp.
• Hydraulikksystemer i load- 

sensing-teknologi senker 
energiforbruket og reduserer 
hastigheten på oljens aldringstid.

Drivaksel med vedlikeholdsfrie våte 
bremser
• Akselkonsept med optimalisert 

effektivitet gir lavere forbruk.
• Så godt som vedlikeholdsfrie 

lamellbremser i oljebad.
• Tett konstruksjon gjør at ikke 

bremseeffekten blir redusert som 
følge av miljøpåvirkninger eller 
servicerelatert driftsstans.

Lukket kjølesystem med stor 
kapasitet og kombikjøler
• Kombikjøler i aluminium for 

motorkjølevæske, konverter og 
girolje – uten 
oppsamlingsbeholdere i plast 
som ofte er utsatt for feil.

• Enkel rengjøring gjennom vertikal 
plassering av kjøleelementer for 
motorkjølevæske, konverter og 
girolje.

• Fullstendig lukket system for å 
unngå at kjølevæske fordamper.

• Pålitelig drift uten noen form for 
effekttap, selv ved høye 
temperaturer.

Sikker drift
• Høyt opphengt bakaksel gir stor 

stabilitet under kjøring på grunn 
av redusert pendelbevegelse.

• Takket være 
motvektskonstruksjonen ligger 
tyngdepunktet lavt og fysisk 
optimalt mellom akslene.

• Drivverk opplagret på fire 
dempingselementer gir reduserte 
mekaniske vibrasjoner på føreren.

• Mellomaksel med kryss.
• Elektronikk, støpsler og 

tilkoblinger er sprutbeskyttet.
• Kompakt og alltid lett tilgjengelig 

sikringsboks plassert på 
dashbordet på førerplattformen.

Masten er optimalisert med tanke på 
sikt
• Perfekt sikt på lasten med 

optimalisert mastkonsept 
gjennom kompakte profiler og 
slangeføring.

• Mastdemping på senk og løft i 
mastovergangene.

• Høy restkapasitet, selv i store 
løftehøyder.

• Siktvindu i friløftsylindertraversen 
gir trygt arbeid i høye reolnivåer.

Ytterligere sikkerhetsutstyr
• Automatisk hydraulikk- og 

kjøresperre når føreren forlater 
setet.

• Akustisk varsling når føreren 
forlater setet uten at 
parkeringsbremsen er aktivert.

• Automatisk nøytralstilling av giret 
når føreren forlater gaffeltrucken 
etter at kjøreretningsbryteren er 
aktivert.

Ergonomisk førerplass
• Kompaktmast gir svært god sikt i 

alle retninger.
• God benplass på grunn av slank og 

i tillegg lett justerbar rattstamme.
• Enkel styring med hydraulisk 

servostyring.
• Stort fotrom med 

vibrasjonsdempende fotmatte.
• Hydraulikkspaken er robust, 

nøyaktig og lett å håndtere, selv 
med hansker.

• Optimal plassering av skjermer og 
brytere for tilleggsutstyr (for 
eksempel belysning og 
vindusviskere) innenfor 
truckførerens rekkevidde eller 
synsfelt.

• Mange oppbevaringsmuligheter for 
kopper, dokumenter og småting.

• Elektrisk parkeringsbrems.
• Pedalplassering som i personbil 

med antisklibelegg.

Enkelt vedlikehold
• Optimal tilgang til motorrommet 

med 90-graders åpningsvinkel og 
L-formet deksel.

• Sidedeksler og gulvplate kan enkelt 
demonteres uten verktøy.

• Ikke nødvendig med truckspesifikt 
diagnoseverktøy med spesiell 
programvare.

• Stort drivstoffilter med 
vannutskiller.

• Oljeskiftintervall på 500 driftstimer.



Modell oversikt
Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn Løftekapasitet 
last

Løftehøyde 
(maks.)

Kjørehastighet Arbeidsbredde 
(pall 800x1200 
langsgående)

Løftehastighet 
uten last

DFG 540 4.000 kg 7.500 mm 18 km/h 4.639 mm 0.55 m/s

DFG 545 4.500 kg 7.500 mm 17 km/h 4.714 mm 0.55 m/s

DFG S50 5.000 kg 7.500 mm 17 km/h 4.801 mm 0.55 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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