
Газовий навантажувач
TFG 540s-S50s
Висота підйому: 2.480-7.500 mm / Вантажопідйомність: 4.000-5.000 kg



Високопродуктивні навантажувачі
з відмінними ходовими 
властивостями.
Для максимального вантажообігу та комфорту під час руху.

Потужні та комфортні навантажувачі з гідростатичним приводом серії  5s набрали найкращу форму завдяки 
використанню передової технології приводів  hydrostaticDRIVE. Вони надзвичайно підходять для перевезення 
найважчих вантажів та демонструють досконалість реверсного режиму під час завантаження та розвантаження 
автомобілів швидким реверсуванням та прискоренням, а також відмінними ходовими властивостями. 
Максимальна стабільність та незмінно високі показники вантажообігу дозволяють навантажувачам проходити 
кваліфікаційний відбір для виконання численних завдань, пов’язаних із перевезенням. За допомогою п'яти 
програм керування навантажувачі може бути оптимально адаптовано до відповідних вимог експлуатації. А дах 
кабіни з безпечного скла надає захист від атмосферних впливів та дрібних деталей, які можуть падати на 
кабіну.Завдяки  FloatingCab, при якій кабіна є відокремленою від шасі, оператор на своєму просторому робочому 
місці відчуває мінімум вібрації. Кермова колонка з плавним регулюванням та функцією пам'яті, а також 
кольоровий TFT-дисплей перетворюють кабіну на ідеальне робоче місце.

Всі переваги одним поглядом:

• 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 та гнучка концепція керування



Ваш вилковий навантажувач 
Jungheinrich
для максимальної вигоди.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з найбільш 
ефективною технікою.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Техніка - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

Висока стабільність руху, низький 
рівень споживання та відмінні 
ходові властивості: Якщо Вам 
потрібен результат - Ви 
отримаєте його від цих 
штабелерів.

Різноманітні серійні та доступні в 
якості опцій варіанти 
комплектації пропонують 
найкращий захист людей та 
вантажів при будь-якому 
використанні.

Не тільки концепція керування з 
можливостями індивідуального 
налаштування та відмінна 
оглядовість, але ще й знижений 
рівень вібрації створюють умови 
для праці в кабіні без зайвої 
напруги.

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 - перш за все у 
реверсному режимі.

• 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 
перенавантаження.

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 за допомогою 
широкої та добре видимої 
підніжки.

• 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.

•



Огляд
Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище Вантажопід
йомність/
навантаження

Висота підйому 
(макс.)

Швидкість руху Ширина робо
чого проходу 
(палета 
800x1200 
уздовж)

Швидкість під
йому без ван
тажу

TFG 540s 4.000 kg 7.500 mm 21 km/h 4.605 mm 0.56 m/s

TFG 545s 4.500 kg 7.500 mm 21 km/h 4.665 mm 0.55 m/s

TFG 550s 4.990 kg 7.500 mm 21 km/h 4.675 mm 0.53 m/s

TFG S50s 5.000 kg 7.500 mm 21 km/h 4.730 mm 0.53 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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