
Gasstruck
TFG 316-320
Løftehøyde: 2900-7500 mm / Løftekapasitet: 1600-2000 kg



Den populære allrounderen
til røff utendørs bruk.
Robust, lønnsom og vedlikeholdsvennlig.

Våre robuste og kraftige hydrodynamiske trucker i 3-serien er det perfekte valget for alle utendørs stable- og 
transportoppgaver. De overbeviser med høy kvalitet og maksimal pålitelighet – selv ved hard bruk.Med industrimotorer fra 
Kubota tilbyr de allsidige og stabile truckene med converter stor vareflyt og lavt forbruk. Andre fordeler er jevn start, lite 
vibrasjoner på føreren under kjøring og lavt støynivå.Det spesielle motvektdesignet med lavt tyngdepunkt gir god stabilitet 
og sikkerhet under kjøring. I tillegg sørger den elektriske parkeringsbremsen, god sikt til alle sider og mange 
utstyrsalternativer for sikkerheten. Alle ergonomiske løsninger er førerorienterte og svært brukervennlige.

Fordeler:

• Drivaksel med vedlikeholdsfrie våte lamellbremser

• Utmerket sikt i alle retninger med optimalt mastdesign

• Elektrisk parkeringsbrems gir bedre sikkerhet

• 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.

Høyt dreiemoment ved lave turtall: 
Vårt hydrodynamiske drivverk 
fungerer alltid optimalt.

Et fornyende kjøretøy- og 
mastdesign, optimal sikt til alle sider 
og et stort utvalg av sikkerhetsutstyr 
gjør våre diesel- og gasstrucker til 
enestående hjelpere.

Som skapt for alle oppgaver: Vår 
funksjonelle og vibrasjonsfrie 
arbeidsplass med førerorienterte 
ergonomiske løsninger, er godt egnet 
for de aller fleste behov.

Kraftig og effektivt drivverkskonsept
• Velprøvde industrimotorer fra 

Kubota i diesel- og gassutførelse, 
konstruert for lang levetid, tøff 
bruk og høy pålitelighet.

• Høyt dreiemoment ved lave 
turtall.

• Motoren styres via skråskårne 
tannhjul.

• Forbrenningsmotorer som 
tilfredsstiller kravene i direktiv 
97/68/EF, trinn III A.

• Hydraulikksystemer i Load- 
Sensing-teknologi senker 
energiforbruket og oljens 
aldringstid.

Drivaksel med vedlikeholdsfrie våte 
bremser
• Akselkonsept med optimalisert 

effektivitet gir lavere forbruk.
• Vedlikeholdsfrie bremser i oljebad 

med lave servicekostnader.
• 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
• Høyde på førervern er tilpasset 

bruk i konteinere
• Høyt opphengt bakaksel gir god 

stabilitet under kjøring.
• Motvektskonstruksjon med lavt 

tyngdepunkt gir god stabilitet.
• Drivverk opplagret på fire 

dempingselementer.
• Elektronikk, støpsler og 

tilkoblinger er sprutbeskyttet.
• Lett tilgjengelig og kompakt 

sikringsboks i førerrommet.

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

optimalisert mastkonsept 
gjennom kompakte profiler og 
slangeføring.

• Høy restkapasitet, selv i store 
løftehøyder.

• Siktvindu i friløftsylindertraversen 
gir trygt arbeid i høye reolnivåer.

Ytterligere sikkerhetsutstyr
• Automatisk hydraulikk- og 

kjøresperre når føreren forlater 
trucken.

• Akustisk varselsignal når 
parkeringsbremsen ikke er 
aktivert.

• Alle dieselmotorer oppfyller EUs 
krav til avgasstrinn 3a.

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 
uten last

Arbeidsbredde 
(pall 800x1200 
langsgående)

Løftehastighet 
uten last

TFG 316 1600 kg 7500 mm 20 km/h 3829 mm 0,58 m/s

TFG 320 2000 kg 7500 mm 20 km/h 3866 mm 0,6 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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