
Plinski viličar
TFG 540s-S50s
Dvižna višina: 2.480-7.500 mm / Nosilnost: 4.000-5.000 kg



Zmogljivi viličarji
z odličnimi voznimi lastnostmi.
Največji pretok blaga in najboljše vozno udobje.

Zmogljive in udobne hidrostatične viličarje serije 5 poganja tehnologija hydrostaticDRIVE. Zlasti se obnesejo med 
prevažanjem težkega tovora, hitro vzvratno vožnjo, manipulacijo tovornega vozila; odlikuje jih hitro pospeševanje in odlične 
vozne lastnosti. Zaradi izjemne stabilnosti in zmogljivosti pretoka blaga se obnesejo za razne vrste prevoza. S petimi 
delovnimi programi se lahko prilagodijo različnim zahtevam uporabe. Streha iz varnostnega stekla ščiti pred vremenskimi 
vplivi in padajočimi delci.Zaradi lebdeče kabine, pri kateri je kabina ločena od šasije, se na voznika na prostornem delovnem 
mestu prenese zelo malo tresljajev. Zvezno nastavljiv volanski drog s funkcijo spomina in barvni zaslon TFT poskrbita za 
popolno delovno okolje.

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 in 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.

Stabilnost, majhna poraba in odlične 
vozne lastnosti so odlike teh 
viličarjev. S temi viličarji je delo 
uspešno opravljeno.

Bogata serijska in dodatna oprema v 
vseh razmerah najbolje zaščiti osebje 
in tovor.

Nastavljiv sistem upravljanja, odlična 
vidljivost in malo tresljajev poskrbijo za 
sproščeno delo v kabini.

Zmogljivost in vozne lastnosti.
• Močni in varčni motorji 

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

• hydrostaticDRIVE – hidrostatični 
pogon zagotavlja boljši izkoristek 
moči in hitrejši pretok blaga, zlasti 
pri pogostem spreminjanju smeri 
vožnje.

• 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 vaše potrebe:

Ime Nosilnost/obre
menitev

Največja dvižna 
višina

Hitrost vožnje Delovna širina 
(paleta 800 x 
1200 vzdolžno)

Dvižna hitrost 
brez bremena

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

 

 

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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