
Газовий навантажувач
TFG 540-S50
Hubhöhe: 2480-7500 mm / Tragfähigkeit: 4000-5000 kg



Надійний силач
для важких вантажів.
Максимальна ефективність на середніх та довгих дистанціях.

Потужні та міцні газові навантажувачі  5-ї серії з гідродинамічним приводом переконливо виступають на всій 
довжині дистанції, але передусім на середніх та довгих відрізках. Це найкращий вибір для безпечного 
перевезення важких вантажів. У цьому випадку наші економні навантажувачі можуть максимально виявити свої 
сильні сторони: м'яке та плавне рушання, чутливе гальмування  - і це все при оптимальних показниках 
ККД.Максимальну ефективність при низькому рівні споживання гарантують надійні промислові двигуни Kubota з 
високопотужною системою охолодження, які до того ж переконують довговічністю, зведеним до мінімуму рівнем 
шуму та низьким рівнем вихлопу. Про безпеку дбають вбудоване рідинне дискове гальмо, захисний дах, а 
гідропідсилювач керма забезпечує абсолютно точне кермування.Найкращу основу для ефективної праці без 
утоми створює ергономічна конструкція робочого місця з великим простором для колін та ніг завдяки, 
електричному паркувальному гальму, а також Індивідуальне налаштування концепції керування.

Alle Vorteile auf einen Blick

• Тяговий міст із рідинним дисковим гальмом, що не потребує технічного 
обслуговування

• Найкраща видимість завдяки компактній конструкції підйомної щогли

• Електричне паркувальне гальмо для більшої безпеки

• Надійні та ефективні промислові двигуни Kubota

• Ергономічне робоче місце, практично без вібрації



Ваш вилковий навантажувач Jungheinrich
для максимальної користі.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з 
найефективнішими 
машинами.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Техніка - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

Довіртеся концепції приводу, яка 
забезпечує максимальну 
надійність: Перевірені двигуни 
Kubota у найкращій формі саме 
для Вас.

Вищі за середні на ринку 
показники безпеки під час руху та 
стоянки є запорукою ефективного 
та надійного перевезення важких 
вантажів.

Різноманітні інноваційні 
ергономічні рішення дбають про 
те, щоб оператор з задоволенням 
займав своє функціональне робоче 
місце з низьким рівнем вібрації.

Потужний та високоефективний 
привод
• Надійні перевірені промислові 

двигуни Kubota, розраховані 
на тривалий строк експлуатації 
та високі навантаження.

• Високий обертальний момент 
на низьких швидкостях руху.

• Система керування двигуном 
із використанням 
циліндричних коліс із косими 
зубцями.

• Двигуни з низьким рівнем 
викиду шкідливих речовин.

• Гідравлічна система з 
технологією Load Sensing 
зменшує витрати енергії та 
сповільнює старіння масла.

Тяговий міст із рідинним 
дисковим гальмом, що не 
потребує технічного 
обслуговування
• Низький рівень споживання 

завдяки концепції мостів із 
оптимізованим ККД.

• Фрикційне дискове гальмо в 
масляній ванні, яке не 
потребує технічного 
обслуговування протягом 
довгого строку.

• Агресивне зовнішнє 
середовище не впливає на 
ефективність герметичного 
гальмового вузла, який не 
потребує сервісного 
обслуговування.

Закрита високопотужна система 
охолодження з комбінованим 
радіатором
• Повністю алюмінієва 

конструкція комбінованого 
радіатора для 
охолоджувальної рідини 
двигуна, трансформаторного 
та трансмісійного мастила — 
без крихких пластмасових 

Безпечна праця
• Високий рівень стабільності 

руху, навіть при динамічній 
їзді, завдяки високому 
розташуванню опорного 
шарнірного мосту і, як 
наслідок, меншій кількості 
коливальних рухів.

• Конструкція противаги 
передбачає низьке 
розташування власного 
центра ваги, в оптимальному 
місці між осями.

• Роз’єднаний механізм 
приводу, встановлений на 4 
амортизаційних елементах, 
для зменшення впливу 
вібрацій на оператора.

• Комбінації карданних валів із 
універсальними шарнірами.

• Захищені від бризок елементи 
електричного обладнання, 
штекери та роз’єми.

• Легкодоступний і компактний 
блок запобіжників на панелі 
керування в кабіні оператора.

Покращена оглядовість підйомної 
щогли
• Найкраща оглядовість вантажу 

завдяки оптимізованій 
конструкції підйомної щогли з 
компактним з’єднання 
профілю нахлистом та 
компактним розміщенням 
шлангів гідравліки.

• Амортизація під час складання 
та розкладання в області 
переходів підйомної мачти.

• Велика залишкова 
вантажопідйомність навіть на 
великій висоті підйому.

• Оглядові отвори у поперечині 
вантажопідйомної мачти для 
безпечної роботи на високих 
рівнях стелажів.

Інші засоби безпеки
• Автоматичне блокування 

Ергономічне місце оператора
• Компактна підйомна щогла для 

максимальної оглядовості у всіх 
напрямках.

• Великий простір для ніг завдяки 
вузькій кермовій колонці, яка 
легко регулюється.

• Легкий процес керування 
завдяки гідропідсилювачу 
керма.

• Великий простір для ніг, рівна 
підлога з килимком, що 
пом'якшує вібрації.

• Міцний гідравлічний важіль, 
який можна легко та точно 
пересувати навіть у рукавицях.

• Оптимальне розташування 
дисплея та вимикачів 
додаткового обладнання 
(наприклад, системи освітлення 
та склоочисників) у полі зору 
оператора та на зручній відстані 
від нього.

• Численні відсіки для речей та 
кріплення, наприклад 
підстаканник, затискач для 
документів і відсік для дрібних 
речей.

• Електричне паркувальне 
гальмо.

• Розташування педалей - як в 
автомобілі. Неслизька поверхня.

Нескладне сервісне обслуговування
• Простий доступ до відсіку 

двигуна завдяки L-подібній 
кришці, що відкривається на 
90°.

• Бічні частини та підлога 
демонтуються без застосування 
інструментів.

• Відсутність необхідності у 
засобах діагностики зі 
спеціальним програмним 
забезпеченням для конкретного 
транспортного засобу.

• Паливний фільтр-сепаратор 
великого розміру.

• Інтервал заміни мастила — 500 



Übersicht
Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name Tragfähigkeit/ 
Last

Hubhöhe (max.) Fahrgeschwindigkeit Arbeitsgangbreite 
(Palette 
800x1200 längs)

Hubgeschwindigkeit 
ohne Last

TFG 540 4.000 kg 7.500 mm 19 km/h 4.639 mm 0.55 m/s

TFG 545 4.500 kg 7.500 mm 18 km/h 4.714 mm 0.55 m/s

TFG S50 5.000 kg 7.500 mm 18 km/h 4.801 mm 0.55 m/s

 

 

Заводи, центри збуту і сервіс 
Jungheinrich у Європі ISO 9001/ ISO 

14001.
 

Підлогові підйомно-транспортні 
засоби Jungheinrich відповідають 
європейським вимогам безпеки.  

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583

факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua
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