
Дизельний навантажувач
DFG 316s-320s
Hubhöhe: 2900-7500 mm / Tragfähigkeit: 1600-2000 kg



Надійна класика
для точного маневрування.
Ідеальна машина для завантаження та розвантаження вантажних автомобілів.

Динамічні та міцні навантажувачі з гідродинамічним приводом серії  3s не підведуть Вас у будь-якій негоді: 
оперативна зміна напрямку руху, швидке прискорення та реверсування або точне маневрування  - сучасна 
технологія приводів hydrostaticDRIVE гарантує максимальний комфорт під час руху при максимальних показниках 
вантажообігу. Насамперед при застосуванні у реверсному режимі під час завантажування та розвантажування 
вантажних автомобілів вони легко залишають позаду конкурентів.Перевірені двигуни, випробувані в 
автомобільній промисловості, завдяки своїй електронній системі керування гарантують точну роботу при 
оптимальному розвитку потужності та низьких показниках вихлопу. Регульований  3-компонентний каталізатор 
для газових навантажувачів, а також системи сажових фільтрів для дизельних навантажувачів доступні в якості 
опцій. Чутливі гальма та дах кабіни з безпечного скла надають ще більший захист. П'ять програм керування на 
вибір та робоче місце, що задовольняє як ергономічні, так і особисті вимоги, роблять працю на такому надійному 
навантажувачі надзвичайно комфортною.

Alle Vorteile auf einen Blick

• hydrostaticDRIVE для максимальної потужності та ефективності

• Висока динаміка руху завдяки безступеневій передачі сили

• Плавно дозоване гальмування

• Найкраща видимість завдяки компактній конструкції підйомної щогли

• Ергономічне робоче місце для гнучкої концепції керування



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.

Зробіть вибір на користь 
високоточних шедеврів на 
чотирьох колесах: ці надійні 
навантажувачі вражають своєю 
високою стабільністю під час руху 
та низьким рівнем споживання.

Відчуйте вигоду від великого 
вибору варіантів комплектації, які 
пропонують високу динаміку руху 
та максимально можливий рівень 
захисту оператора, 
навантажувача та вантажу.

Налаштовуйтесь інтуїтивно на 
будь-яку задачу: гнучкі концепції 
машин та систем керування 
роблять наші дизельні та газові 
навантажувачі універсальними у 
використанні.

Потужність та відмінні ходові 
властивості
• Потужні економічні двигуни 

останнього покоління, 
показники яких значно нижче 
встановлених законодавством 
суворих граничних показників.

• hydrostaticDRIVE пропонує 
найкращу енергоефективність 
при максимальних показниках 
вантажообігу.

• Безступеневий передаточний 
механізм та високі значення 
крутного моменту при 
зрушуванні з місця.

• Електронна система керування 
для точного регулювання 
приводу та гідравліки.

• Вибір з 5 доступних програм 
роботи/руху.

• Параметри потужності для 
будь-якого застосування.

• Автоматичне підвищення 
частоти обертання під час 
підйому та опусканні.

• Надзвичайно точне керування 
швидкістю руху.

• Низькі експлуатаційні витрати 
завдяки використанню 
прямого приводу без деталей, 
що зношуються - зчеплення, 
диференціала та коробки 
передач.

Інтелектуальна технологія 
приводу та системи керування
• Програми та апаратура системі 

керування власної розробки.
• Плавне та точне регулювання 

гідравлічних функцій за 
допомогою електромагнітних 
клапанів.

• Захищений від бризок 
електронний блок керування 
рухом та гідравлікою у 
виконанні CAN-Bus.

Серійне оснащення засобами 
безпеки
• Захисний дах кабіни з 

безпечного скла.
• Деактивація гідравлічних 

функцій при незайнятому місці 
оператора.

• Запобігання 
неконтрольованому 
скочуванню з похилих 
платформ чи схилів завдяки 
автоматичному стоянковому 
гальму, що працює навіть 
після вимикання двигуна.

• Максимальна стабільність під 
час руху завдяки низькому 
розташуванню власного 
центра ваги та високому 
розташуванню опорного 
шарнірного мосту.

• Амортизація під час складання 
та розкладання, а також 
демпфування в кінці руху при 
нахилі для більшої безпеки 
вантажів, що перевозяться.

Високопродуктивна 
фільтрувальна система
• Гідравлічна система приводу 

робочого обладнання, яка 
містить насос із регульованим 
робочим об'ємом для 
оптимізації ККД та подачі 
масла за потребою.

• Повнопоточна система 
фільтрації гідравлічної рідини 
з фільтрами в контурі 
всмоктування та зворотному 
контурі для забезпечення 
максимальної чистоти та 
тривалого строку служби всіх 
компонентів.

• Вбудований у раму бак 
гідравлічної системи.

• Вентиляція баку гідравліки 
через фільтр.

• Редукційні клапани захищають 
від перевищення тиску та 

Ергономічне місце оператора
• Комфортне, добре підпружинене 

сидіння оператора.
• Одноточкове регулювання 

підлокітника в двох осьових 
напрямках.

• Компактна підйомна щогла для 
максимальної оглядовості у всіх 
напрямках.

• Вхід та вихід через широку та 
добре видиму підніжку.

• Велика міцна ручка, приварена 
до передньої стійки кабіни 
оператора.

• Зміщене вліво зручне в 
користуванні кермове колесо з 
гідропідсилювачем.

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

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

Зносостійкі гальма
• Без частої зміни положення ноги 

для натискання на педаль 
гальма.

• Стоянкове гальмо - фрикційне 
дискове гальмо в масляній ванні 
з пружинним 
енергоакумулятором як закрита 
система, що не потребує 
технічного обслуговування.

Доступність допоміжних систем в 
якості опції
• accessCONTROL: система 

контролю доступу через 
активацію розпізнавання 
присутності оператора на 
сидінні та пристебнутого ременя 
безпеки у визначеній 
послідовності.

• driveCONTROL: автоматичне 
зниження швидкості руху на 
поворотах, та починаючи з 
певної висоти підйому.

• liftCONTROL (сюди входить і 



Übersicht
Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name Tragfähigkeit/ 
Last

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

Hubgeschwindigkeit 
ohne 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

 

 

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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