
Plinski viličar
TFG 316s-320s
Dvižna višina: 2900-7500 mm / Nosilnost: 1600-2000 kg



Zanesljivi in klasični viličarji
za natančno manevriranje.
Prava izbira za manipulacijo tovornih vozil.

Dinamični in robustni hidrostatični viličarji serije 3s so vaši zvesti spremljevalci: tudi pri sunkovitem ali natančnem 
manevriranju, hitrem pospeševanju ali reverziranju je vožnja lahko udobna in učinkovita, to namreč omogoča sodobna 
pogonska tehnologija hydrostaticDRIVE. Ti viličarji zasenčijo konkurenčne modele zlasti med reverziranjem pri manipulaciji 
tovornega vozila.Preverjeni motorji iz avtomobilske industrije so opremljeni z elektronskim krmiljenjem in zagotavljajo 
natančno delo, optimizirano zmogljivost in majhne emisije. Regulirani 3-potni katalizator za plinske viličarje in filtri sajastih 
delcev za dizelske viličarje so na voljo kot dodatna oprema. Zelo odzivne zavore in strešno okno iz varnostnega stekla še 
izboljšajo varnost. Pet delovnih programov in delovno mesto, ki je skladno z ergonomskimi in osebnimi zahtevami, 
omogočajo, da je delo z zanesljivimi viličarji res udobno.

Pregled vseh prednosti

• HydrostaticDRIVE za največjo zmogljivost in učinkovitost.

• Dobra vozna dinamika z zveznim prenosom moči.

• Zelo odzivno zaviranje.

• Odlična vidljivost skozi optimalno obliko teleskopa.

• Ergonomsko delovno mesto za prilagodljivo upravljanje.



Viličar znamke Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost. Varnost. Individualnost.
Največja zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Viličar, ki se prilagodi 
vašemu poslovanju.

Izberite pomočnike na štirih kolesih, 
ki jih odlikuje natančnost: Te 
zanesljive viličarje odlikujeta odlična 
stabilnost in majhna poraba.

Ponujamo bogat izbor opcijske 
opreme za odlično vozno dinamiko 
ter najboljšo zaščito voznika, viličarja 
in tovora.

Intuitivno prilagajanje nalogam: 
Prilagodljivi sistemi upravljanja 
zagotavljajo vsestransko uporabo 
dizelskih in plinskih viličarjev 
Jungheinrich.

Zmogljivost in vozne lastnosti.
• Močni in varčni motorji 

najnovejše generacije, ki so razviti 
pod strogo zakonsko določeno 
mejno vrednostjo emisij.

• hydrostaticDRIVE z najboljšim 
izkoristkom moči in največjim 
pretokom blaga.

• Zvezni prenos moči in velik navor.
• Krmilna elektronika omogoča 

natančno krmiljenje pogonskega 
in hidravličnega sistema.

• 5 elektronsko nastavljivih 
delovnih/voznih programov.

• Parametri delovanja za različne 
zahteve uporabe.

• Samodejno povečanje števila 
vrtljajev pri dviganju in nagibanju.

• Zelo natančno uravnavanje 
hitrosti vožnje.

• Neposredni pogon brez 
obrabljivih delov, kot so sklopka, 
diferencial in menjalnik, 
zagotavlja majhne stroške 
vzdrževanja.

Pametno krmiljenje in elektronika.
• Programska in strojna oprema za 

krmiljenje iz Jungheinrichovega 
lastnega razvoja in proizvodnje.

• Elektromagnetni ventili 
omogočajo natančno upravljanje 
hidravličnih funkcij.

• Pred vodo in prahom zaščiteno 
elektronsko krmiljenje vožnje in 
hidravlike s sistemom CAN-bus.

Serijska varnostna oprema.
• Zaščitna streha iz varnostnega 

stekla.
• Hidravlične funkcije se pri 

nezasedenem sedežu izklopijo.
• Parkirna zavora prepreči 

nenadzorovano vzvratno vožnjo 
na rampah ali klancih, tudi ob 
izklopljenem motorju.

• Maksimalna stabilnost zaradi 
izjemno nizkega lastnega težišča 
in visoko vpete nihajne osi.

• Za večjo varnost tovora skrbita 
dušenje med dviganjem/ 
spuščanjem in dušenje končnih 
položajev med nagibanjem.

Zmogljiv filtrirni sistem.
• Delovna hidravlika s črpalko s 

spremenljivim pretokom za 
optimizirano učinkovitost s 
prilagajanjem pretoka olja.

• Filtriranje hidravličnega olja s 
filtrom sesalnega in povratnega 
voda za maksimalno čistost olja in 
dolgo dobo delovanja vseh 
komponent.

• Rezervoar za hidravlično olje je 
vgrajen v šasijo.

• Prezračevanje in odzračevanje 
rezervoarja za hidravlično olje 
prek filtra.

• Varnostni ventili varujejo 
hidravlični sistem pred previsokim 
tlakom in preobremenitvijo.

Ergonomski prostor za voznika.
• Udoben in vzmeten sedež.
• Enotočkovna nastavitev dveh osi za 

intuitivno nastavljive komande.
• Kompaktni teleskop zagotavlja 

odličen pogled v vse smeri.
• Vstopanje in izstopanje po široki in 

dobro vidni stopnici.
• Velik in stabilen ročaj, privarjen na 

okvir zaščitne strehe.
• V levo pomaknjen hidravlični 

servovolan.
• Nožna podlaga absorbira nihanje, 

prostor za noge je velik in raven.
• Robustna hidravlična ročica, ki se 

tudi z rokavicami preprosto in 
natančno upravlja.

Neobrabljive zavore.
• Pogosto stopanje na zavorno 

stopalko ni več potrebno.
• Parkirna zavora – lamelna zavora v 

oljni kopeli z vzmetjo je zaprt 
sistem, ki ne zahteva vzdrževanja.

Opcijski sistemi za pomoč vozniku
• accessCONTROL: sistem za 

nadziranje dostopa omogoči 
delovanje viličarja, šele ko je sedež 
zaseden in varnostni pas pripet v 
danem zaporedju.

• driveCONTROL: samodejno 
nadziranje hitrosti med zavijanjem 
in nad določeno dvižno višino.

• liftCONTROL (vključuje 
driveCONTROL): samodejno 
zmanjšanje hitrosti nagibanja 
teleskopa nad določeno dvižno 
višino.



Pregled modelov
Pravi model za vaš namen uporabe:

Ime Nosilnost/ 
obremenitev

Največja dvižna 
višina

Hitrost vožnje Delovna širina 
(paleta 800x1200 
vzdolžna)

Dvižna hitrost 
brez 
obremenitve

TFG 316s 1.600 kg 7.500 mm 19.5 km/h 3.846 mm 0.62 m/s

TFG 320s 2.000 kg 7.500 mm 19.5 km/h 3.864 mm 0.62 m/s

 

 

Certificirani so nemški proizvodni obrati 
v krajih Norderstedt, Moosburg in 

Landsberg.
 

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich 
ustrezajo evropskim varnostnim 

predpisom.  

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si
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