
Πετρελαιοκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα
DFG 316s-320s
ύψος ανύψωσης: 2900-7500 mm / χωρητικότητα φορτίου: 1600-2000 kg



Τα αξιόπιστα κλασικά μοντέλα
για ελιγμούς ακριβείας
Ιδανική επιλογή για τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών

Τα δυναμικά και στιβαρά περονοφόρα  μηχανήματα της σειράς  3s με υδροστατική κίνηση, καλύπτουν κάθε σας 
απαίτηση: Γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης, γρήγορη επιτάχυνση και αναστροφή ή ελιγμοί ακριβείας: η σύγχρονη 
τεχνολογία μετάδοσης κίνησης hydrostaticDRIVE εγγυάται μέγιστη οδηγική άνεση και υψηλή διακίνηση εμπορευμάτων. 
Ιδίως στη λειτουργία  με αναστροφή κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών, επισκιάζουν  με άνεση όλα τα 
ανταγωνιστικά  μοντέλα.Κινητήρες δοκιμασμένοι στην αυτοκινητοβιομηχανία εγγυώνται χάρη στο ηλεκτρονικό 
σύστημα ελέγχου εργασία ακριβείας, ισχυρές επιδόσεις και μειωμένες εκπομπές καυσαερίων. Προαιρετικά διατίθενται 
ελεγχόμενος τριοδικός καταλύτης για υγραεριοκίνητα ανυψωτικά  μηχανήματα και συστήματα φίλτρου αιθάλης για 
ανυψωτικά  μηχανήματα πετρελαίου. Για  μεγαλύτερη ασφάλεια προσφέρονται φρένα ακριβείας καθώς και  με τζάμι 
ασφαλείας. Με πέντε προγράμματα λειτουργίας και  μια θέση εργασίας που ικανοποιεί και τις εργονομικές και τις 
ατομικές απαιτήσεις, τα αξιόπιστα αυτά περονοφόρα  μηχανήματα εξασφαλίζουν την εκτέλεση των εργασιών  με 
εξαιρετική άνεση.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• hydrostaticDRIVE για μέγιστη απόδοση και αποτελεσματικότητα

• Υψηλή δυναμική οδήγησης λόγω συνεχούς μετάδοσης ισχύος

• Ελεγχόμενη πέδηση

• Βέλτιστος σχεδιασμός ιστού για τέλειες συνθήκες ορατότητας

• Εργονομική θέση εργασίας για ευελιξία χειρισμού



Περονοφόρο ανυψωτικό Jungheinrich
Κερδίστε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Απόδοση Ασφάλεια Εξατομίκευση
Μέγιστη απόδοση με τον 
πιο σύγχρονο εξοπλισμό

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία

Ένα ανυψωτικό μηχάνημα 
τόσο μοναδικό όσο και η 
επιχείρησή σας

Επιλέξτε κορυφαία ακρίβεια σε 
τέσσερις τροχούς: Αυτά τα 
αξιόπιστα ανυψωτικά οχήματα 
εντυπωσιάζουν με την υψηλή τους 
ευστάθεια και τη χαμηλή 
κατανάλωση.

Επωφεληθείτε από τις 
ολοκληρωμένες επιλογές 
εξοπλισμού για υψηλή δυναμική 
οδήγησης και μέγιστη δυνατή 
προστασία για τον οδηγό, το 
ανυψωτικό όχημα και το φορτίο.

Έξυπνη προσαρμογή σε κάθε 
εργασία: Τα ευέλικτα συστήματα 
οχήματος και χειρισμού επιτρέπουν 
τη χρήση των ανυψωτικών οχημάτων 
πετρελαίου και των υγραεριοκίνητων 
ανυψωτικών μηχανημάτων 
Jungheinrich σε κάθε περίσταση.

Απόδοση και χαρακτηριστικά 
οδήγησης
• Πανίσχυροι κινητήρες 

τελευταίας γενιάς, χαμηλής 
κατανάλωσης, με τιμές 
σημαντικά κάτω από τα 
αυστηρά όρια που 
προβλέπονται από τη 
νομοθεσία.

• Το hydrostaticDRIVE προσφέρει 
άριστη ενεργειακή απόδοση και 
κορυφαία απόδοση διαχείρισης 
εμπορευμάτων.

• Αβαθμίδωτη μετάδοση ισχύος 
και υψηλή ροπή στρέψης 
πορείας προσέγγισης

• Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου 
για ακριβή ρύθμιση του 
μηχανισμού κίνησης και του 
υδραυλικού συστήματος.

• 5 προγράμματα εργασίας και 
οδήγησης επιλεγόμενα μέσω 
του ηλεκτρονικού συστήματος.

• Παράμετροι απόδοσης για κάθε 
χρήση.

• Αυτόματη αύξηση αριθμού 
στροφών κατά την ανύψωση και 
την κλίση.

• Εξαιρετική ακρίβεια στον έλεγχο 
της ταχύτητας οδήγησης.

• Απευθείας μετάδοση κίνησης 
χωρίς φθειρόμενα εξαρτήματα - 
όπως συμπλέκτη, διαφορικό και 
κιβώτιο ταχυτήτων - για χαμηλό 
κόστος συντήρησης.

Έξυπνο σύστημα ελέγχου και 
ηλεκτρονικό σύστημα
• Εξελιγμένο και κατασκευασμένο 

από εμάς λογισμικό και υλικό 
ελέγχου.

• Ρύθμιση ακριβείας των 
υδραυλικών λειτουργιών, μέσω 
ηλεκτρομαγνητικά ελεγχόμενων 
βαλβίδων.

• Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου 
οδήγησης και υδραυλικού 
συστήματος με προστασία από 
εκτοξευόμενο νερό, βάσει του 
κατασκευαστικού πρότυπου 
CAN-Bus.

Στάνταρ εξοπλισμός ασφαλείας
• Προστατευτική οροφή οδηγού 

από γυαλί ασφαλείας
• Απενεργοποίηση των 

υδραυλικών λειτουργιών όταν 
το κάθισμα δεν είναι 
κατειλημμένο.

• Φρένο ακινητοποίησης που 
αποτρέπει την ανεξέλεγκτη 
κύλιση προς τα πίσω σε ράμπες 
και ανωφέρειες ακόμα και με 
σβηστό κινητήρα.

• Εξαιρετικά χαμηλό κέντρο 
βάρους του οχήματος και 
αιωρούμενος άξονας αρθρωτά 
στερεωμένος ψηλά για μέγιστη 
σταθερότητα.

• Απόσβεση κραδασμών κατά την 
κίνηση του ιστού καθώς και 
απόσβεση τους κατά την κλίση 
για μεγαλύτερη ασφάλεια των 
μεταφερόμενων εμπορευμάτων.

Σύστημα φίλτρων υψηλής 
απόδοσης
• Υδραυλικό σύστημα εργασίας με 

αντλία μεταβλητού 
εκτοπίσματος για 
βελτιστοποιημένο βαθμό 
απόδοσης και παροχή λαδιού 
ανάλογα με τις ανάγκες

• Φιλτράρισμα υδραυλικού 
λαδιού πλήρους ροής με φίλτρο 
αναρρόφησης και επιστροφής 
για μέγιστη καθαρότητα λαδιού 
και μεγάλη διάρκεια ζωής όλων 
των εξαρτημάτων

• Δοχείο υδραυλικού συστήματος 
ενσωματωμένο στο πλαίσιο

• Αερισμός και εξαερισμός του 
δοχείου υδραυλικού 
συστήματος μέσω φίλτρου.

• Βαλβίδες περιορισμού πίεσης 
για προστασία από την 
υπερφόρτωση.

Εργονομική θέση οδηγού
• Άνετο κάθισμα οδηγού με υψηλή 

ανάρτηση
• Έξυπνα προσαρμοζόμενα στοιχεία 

χειρισμού με τη ρύθμιση ενός 
σημείου μέσω 2 ρυθμιζόμενων 
αξόνων

• Ιστός μικρών διαστάσεων για 
τέλεια ορατότητα προς όλες τις 
κατευθύνσεις

• Επιβίβαση και αποβίβαση με 
πλατύ και ευδιάκριτο σκαλοπάτι

• Μεγάλη, σταθερή χειρολαβή 
συγκολλημένη στην 
προστατευτική οροφή οδηγού

• Εύχρηστο τιμόνι τοποθετημένο 
αριστερά, με υδραυλικό σύστημα 
υποβοήθησης διεύθυνσης

• Μεγαλύτερος, πιο επίπεδος χώρος 
για τα πόδια με πατάκι που 
απορροφά τους κραδασμούς.

• Ανθεκτικοί υδραυλικοί μοχλοί για 
εύκολο και ακριβή χειρισμό 
ακόμη και με γάντια.

Φρένο χωρίς φθειρόμενα μέρη
• Το συχνό πάτημα του πεντάλ 

φρένου είναι περιττό.
• Φρένο ακινητοποίησης - Φρένο 

πολλαπλών δίσκων σε λιπαντικό 
διαμορφωμένο ως κλειστό 
σύστημα χωρίς απαίτηση 
συντήρησης.

Προαιρετικά συστήματα 
υποβοήθησης χειριστή
• accessCONTROL: Έλεγχος 

πρόσβασης με ενεργοποίηση της 
αναγνώρισης κατειλημμένου 
καθίσματος και κλειστής ζώνης 
ασφαλείας με καθορισμένη σειρά

• driveCONTROL: Αυτόματος 
έλεγχος ταχύτητας οδήγησης στην 
πορεία σε στροφές και από 
καθορισμένο ύψος ανύψωσης 
ιστού και άνω

• liftCONTROL (συμπεριλαμβάνει το 
driveCONTROL): Αυτόματη μείωση 
ταχύτητας κλίσης του ιστού από 
καθορισμένο ύψος και άνω



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα Χωρητικότητα / 
φορτίο

Ύψος ανύψωσης 
(μέγιστο)

ταχύτητα οδή
γησης

Πλάτος εργασίας 
(παλέτα 
800x1200 κατά 
μήκος)

Ταχύτητα ανύ
ψωσης χωρίς 
φορτίο

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

 

 

 

 

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr
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