
Πετρελαιοκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα
DFG 425-435
ύψος ανύψωσης: 2900-7500 mm / χωρητικότητα φορτίου: 2500-3500 kg



Τα πανίσχυρα πολυεργαλεία
για ακραίες συνθήκες εργασίας
Χαμηλή κατανάλωση και οικονομική αποδοτικότητα

Τα στιβαρά και αποδοτικά υδροδυναμικά περονοφόρα  μηχανηματα της σειράς  4 της  Jungheinrich κερδίζουν τις 
εντυπώσεις χάρη στην υψηλή απόδοση διακίνησης εμπορευμάτων. Ανεξαρτήτως αν πρόκειται για  μεσαίες ή  μεγάλες 
αποστάσεις ή ακραίες καιρικές συνθήκες, τα περονοφόρα  μηχανήματα πετρελαίου και αερίου, χάρη στους 
βιομηχανικούς κινητήρες  Kubota με  μεγάλη διάρκεια ζωής και τα σύστημα ψύξης υψηλής απόδοσης, αποτελούν 
αξιόπιστα πολυεργαλεία, κυρίως για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Αυτό οφείλεται κυρίως στο στιβαρό και ανθεκτικό 
βιομηχανικό κινητήρα Kubota και στο υψηλής απόδοσης σύστημα ψύξης. Ο σκελετός ανύψωσης μικρών διαστάσεων με 
πανοραμικά παράθυρα προσφέρει άριστες συνθήκες ορατότητας για γρήγορη και άνετη διαχείριση εμπορευμάτων. Η 
σχεδόν αθόρυβη λειτουργία, οι χαμηλές εκπομπές καυσαερίων και οι  μικρές απαιτήσεις συντήρησης αποτελούν 
επιπλέον πλεονεκτήματα αυτών των μηχανημάτων. Υδραυλικό σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης για εύκολη οδήγηση 
με απόλυτη ακρίβεια, άφθονος χώρος για τα πόδια, άψογα συνεργαζόμενα εξαρτήματα και σύγχρονη τεχνολογία 
χειρισμού για συγκεντρωμένη και αποτελεσματική εργασία.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά:

• Κεντρικός άξονας με εμβαπτισμένο σύστημα πέδησης πολλαπλών δίσκων, χωρίς 
ανάγκη συντήρησης

• Συμπαγής σχεδιασμός ιστού για τέλεια ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις

• Ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης για μεγαλύτερη ασφάλεια

• Στιβαροί και αποδοτικοί βιομηχανικοί κινητήρες Kubota

• Θέση εργασίας υψηλής λειτουργικότητας με αντικραδασμική προστασία



Περονοφόρο ανυψωτικό Jungheinrich
Κερδίστε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα!

Απόδοση Ασφάλεια Εξατομίκευση
Μέγιστη ισχύς με τα 
αποδοτικότερα μηχανήματα 
στην αγορά

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία

Ένα περονοφόρο μηχάνημα 
τόσο μοναδικό όσο και η 
επιχείρησή σας

Επωφεληθείτε από οικονομική 
αποδοτικότητα σε συνδυασμό με 
μεγάλη διάρκεια ζωής. Επενδύστε 
σε μια οικογένεια ανυψωτικών 
οχημάτων, που μπορεί να καλύψει 
τις ανάγκες σας σε όλες τις 
συνθήκες.

Χάρη στην υψηλή οδηγική 
ασφάλεια και ευστάθεια, την 
εξαιρετική ορατότητα και την 
εύκολη διαχείριση του φορτίου, 
μπορείτε να μειώσετε 
αποτελεσματικά τους κινδύνους 
στην αποθήκη σας. 

Επωφεληθείτε από τον μέγιστο 
βαθμό ευελιξίας και διαμορφώστε 
μια εργονομική θέση εργασίας που 
μπορεί να ρυθμιστεί εξατομικευμένα 
για κάθε οδηγό.

Ισχυρό και αποδοτικό σύστημα 
μετάδοσης κίνησης
• Αξιόπιστοι βιομηχανικοί 

κινητήρες της Kubota σε έκδοση 
πετρελαίου και με υγραέριου 
καυσίμου.

• Σύγχρονοι, στιβαροί κινητήρες, 
σχεδιασμένοι για μεγάλη 
διάρκεια ζωής, αντοχή στην 
έντονη καταπόνηση και με 
υψηλή αξιοπιστία.

• Υψηλή ροπή στρέψης σε 
χαμηλούς αριθμούς στροφών.

• Έλεγχος κινητήρα μέσω λοξών 
μετωπικών οδοντωτών τροχών.

• Κινητήρες με χαμηλές εκπομπές 
καυσαερίων 
(πετρελαιοκινητήρες σύμφωνα 
με την οδηγία 97/68/ΕΚ επίπεδο 
3A).

• Υδραυλικά συστήματα με 
τεχνολογία Load Sensing για 
μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και επιβράδυνση της 
γήρανσης του λαδιού

Κλειστό σύστημα ψύξης υψηλής 
απόδοσης με συνδυασμένο ψυγείο
• Ψυγείο κατασκευασμένο 

εξολοκλήρου από αλουμίνιο για 
το ψυκτικό υγρό του κινητήρα, 
τον μετατροπέα κίνησης και το 
λάδι του κιβωτίου ταχυτήτων 
χωρίς συνδέσεις από πλαστικό

• Εύκολος καθαρισμός χάρη στην 
κάθετη διάταξη των στοιχείων 
ψύξης για το ψυκτικό υγρό του 
κινητήρα, τον μετατροπέα και το 
λάδι κιβωτίου ταχυτήτων

• Πλήρως κλειστό σύστημα για 
την αποτροπή εξάτμισης του 
ψυκτικού μέσου

Αξιόπιστη εργασία χωρίς κανέναν 
συμβιβασμό στην απόδοση ακόμη 
και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος

Ασφαλής εργασία
• Ύψος προστατευτικής οροφής 

οδηγού κατάλληλο για την 
είσοδο του μηχανήματος σε 
container

• Ψηλά στερεωμένος 
αιωρούμενος άξονας για μεγάλη 
ευστάθεια ακόμα και κατά τη 
δυναμική οδήγηση

• Σχεδίαση αντίβαρου με χαμηλό 
ίδιο κέντρο βάρους για σίγουρο 
κράτημα

• Αποσυνδεδεμένη αλυσίδα 
μετάδοσης κίνησης με τετραπλή 
έδραση σε στοιχεία απόσβεσης

• Ηλεκτρικό σύστημα, βύσματα 
και συνδέσεις με προστασία από 
εκτινασσόμενο νερό

• Εύκολα προσβάσιμο κουτί 
ασφαλειών μικρών διαστάσεων 
στον χώρο του οδηγού

Ιστός σχεδιασμένος για καλύτερη 
ορατότητα
• Άριστη ορατότητα προς το 

φορτίο χάρη στο σχεδιασμό του 
ιστού και στις μικρές διαστάσεις 
προφίλ.

• Μεγάλη υπολειπόμενη 
ανυψωτική ικανότητα ακόμα και 
σε μεγάλα ύψη ανύψωσης.

• Ορατότητα μέσα από την 
τραβέρσα ελεύθερης ανύψωσης 
για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά 
την εργασία σε υψηλότερες 
περιοχές ραφιών

Περισσότερα στοιχεία εξοπλισμού 
ασφαλείας
• Αυτόματο κλείδωμα υδραυλικών 

λειτουργιών και οδήγησης μετά 
την απομάκρυνση από το 
κάθισμα χειριστή

• Ηχητικό προειδοποιητικό σήμα 
σε περίπτωση που δεν 
ενεργοποιηθεί το φρένο 
ακινητοποίησης.

• Αυτόματη επιλογή νεκράς στο 
κιβώτιο ταχυτήτων κατά την 
αποβίβαση από το μηχάνημα

• Όλοι οι πετρελαιοκινητήρες 

Εργονομική θέση χειριστή
• Ιστός μικρών διαστάσεων για 

τέλεια ορατότητα προς όλες τις 
κατευθύνσεις

• Στενή και εύκολα ρυθμιζόμενη 
κολόνα τιμονιού για αυξημένο 
χώρο στην περιοχή των γονάτων 
και των ποδιών χάρη

• Εύκολη διεύθυνση 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

• Βέλτιστη διαμόρφωση των 
ενδείξεων της οθόνης και των 
διακοπτών, για τις πρόσθετες 
διατάξεις (π.χ. για τον φωτισμό 
και τους υαλοκαθαριστήρες), ώστε 
να είναι τα πάντα εύκολα ορατά 
και προσβάσιμα από τον οδηγό.

• Πολυάριθμες δυνατότητες 
αποθήκευσης όπως π.χ. 
ποτηροθήκη, κλιπ εγγράφων και 
θήκη μικροαντικειμένων

• Ηλεκτρικά ενεργοποιούμενο 
φρένο στάθμευσης

• Διάταξη πεντάλ όπως στα 
επιβατικά οχήματα, με 
αντιολισθητική επιφάνεια

Εύκολη συντήρηση
• Εύκολη πρόσβαση στον χώρο 

κινητήρα χάρη στη γωνία 
ανοίγματος 90° και στο καπό 
σχήματος L

• Πλευρικά εξαρτήματα και πλάκα 
δαπέδου που αφαιρούνται χωρίς 
εργαλεία.

• Δεν απαιτούνται ειδικά για το 
μηχάνημα εργαλεία διαγνωστικού 
ελέγχου με ειδικό λογισμικό.

• Φίλτρα καυσίμου μεγάλων 
διαστάσεων με διαχωριστή νερού

• Αλλαγή λαδιών μετά από κάθε 500 
ώρες λειτουργίας



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 425 2500 kg 7500 mm 18 km/h 4187 mm 0,57 m/s

DFG 430 3000 kg 7500 mm 18 km/h 4333 mm 0,6 m/s

DFG 435 3500 kg 7500 mm 18 km/h 4448 mm 0,5 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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