
Дизельний навантажувач
DFG 425-435
Висота підйому: 2.900-7.500 mm / Вантажопідйомність: 2.500-3.500 kg



Потужні універсали
для екстремальних умов.
Економічність споживання та експлуатаційних витрат.

Наші стабільні та ефективні навантажувачі з гідродинамічним приводом  4-ї серії переконують своїми високими 
показниками вантажообігу при виконанні транспортних завдань будь-якого роду. На середній чи довгій 
дистанції, або в екстремальних погодних умовах, дизельні та газові навантажувачі, завдяки відомим своєю 
міцністю та довговічністю промисловим двигунам Kubota з високопотужною системою охолодження є надійними 
універсальними виконавцями, насамперед у застосуванні за межами приміщення. Ефективно оптимізований 
ведучий міст із рідинним дисковим гальмом забезпечує високу ефективність гальмування. Компактна підйомна 
рама з наскрізними отворами пропонує найкращу видимість для швидкого та комфортного перевалювання 
вантажів. Зведена до мінімуму генерація шуму та низький рівень вихлопу є додатковими перевагами цих 
навантажувачів, які не потребують особливого технічного догляду. Гідропідсилювач керма для легкого, 
абсолютно точного кермування, достатній простір для ніг, а також оптимально налаштовані один на одного 
компоненти та передова технологія керування дають можливість працювати сконцентровано та ефективно.

Всі переваги одним поглядом:

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

• Найкраща видимість у всі напрямки завдяки оптимальній конструкції 
підйомної щогли

• Електричне паркувальне гальмо для більшої безпеки

• Надійні та ефективні промислові двигуни Kubota

• Функціональне робоче місце, практично без вібрації



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.

Комбінація економічності та 
довговічності - Ви можете 
спокійно покладатися на сім'ю 
навантажувачів, які не підведуть 
Вас у будь-якій негоді.

Високий рівень безпеки під час 
руху, стійкість, відмінна 
оглядовість та простота операцій 
роботи з вантажем допомагають 
цілеспрямовано знизити ризики у 
Вашому складі. 

Відчуйте вигоду від максимальної 
гнучкості та створіть ергономічне 
робоче місце, яке індивідуально 
підлаштовується під кожного 
оператора.

Потужний та високоефективний 
привод
• Перевірені промислові 

дизельні або газові двигуни 
Kubota.

• Надійні та сучасні двигуни 
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 
викидів шкідливих речовин 
(дизельні двигуни згідно з 
Директивою 97/68/ EG, рівень 
3 A).

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

Закрита високопотужна система 
охолодження з комбінованим 
радіатором
• Повністю алюмінієва 

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

• Легке очищення завдяки 
вертикальному розташуванню 
елементів охолодження 
охолоджувальної рідини 
двигуна, трансформатора та 
трансмісійної оливи.

• Повністю закрита система для 
запобігання випаровуванню 
охолоджувальної рідини.

Надійна робота без будь-якого 
зниження продуктивності навіть 
за високих температур 
навколишнього середовища.

Безпечна праця
• Висота захисного даху кабіни 

оператора, що підходить для 
контейнерних перевезень.

• Високе розташування 
опорного шарнірного мосту 
для високої стабільності руху 
навіть під час динамічного 
руху.

• Конструкція противаги з 
низьким центром ваги для 
високого рівня безпеки в стані 
спокою.

• Роз’єднаний механізм 
приводу, встановлений на 4 
амортизаційних елементах.

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

• Легкодоступний і компактний 
блок запобіжників у кабіні 
оператора.

Покращена оглядовість вантажо- 
підйомної щогли
• Найкраща оглядовість вантажу 

завдяки оптимізованій 
конструкції вантажо-підйомної 
щогли з компактним 
з'єднанням профілю 
нахлистом та компактним 
розміщенням шлангів 
гідравліки.

• 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 

гідравліки та руху за 
відсутності оператора на 
сидінні.

• Звуковий попереджувальний 
сигнал, якщо не ввімкнено 
стоянкове гальмо.

• Автоматичне переведення 

Ергономічне місце оператора
• Компактна вантажо-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.

Просте 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 з функцією 
водовідділення.

• Інтервал заміни мастила — 500 
мотогодин.



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

DFG 425 2.500 kg 7.500 mm 18 km/h 4.187 mm 0.57 m/s

DFG 430 3.000 kg 7.500 mm 18 km/h 4.333 mm 0.6 m/s

DFG 435 3.500 kg 7.500 mm 18 km/h 4.448 mm 0.5 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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