
Dujinis krautuvas
TFG 316-320
Kėlimo aukštis: 2900-7500 mm / Keliamoji galia: 1600-2000 kg



Išbandyti universalūs krautuvai
sunkiam darbui lauke.
Tvirti, ekonomiški ir reikalaujantys mažai priežiūros.

Mūsų tvirti ir galingi 3 serijos hidrodinaminiai krautuvai yra puikus pasirinkimas visiems krovimo ir transportavimo darbams 
lauke atlikti. Jie pasižymi aukščiausia kokybe ir maksimaliu patikimumu - net ir su sunkiomis darbo sąlygomis.Dėl visame 
pasaulyje žinomų „Kubota“ pramoninių variklių universaliai pritaikomi krautuvai su sukimo momento rele užtikrina nuolatinį 
didelį perkrovimo našumą, mažas sąnaudas ir didelį vairavimo stabilumą. Kiti privalumai yra švelnus ir sklandus paleidimas, 
važiavimas su mažai vibruojančia vairuotojo kabina bei mažesnis triukšmas.Specialus dizainas su mažu svorio centru užtikrina 
didelį stabilumą ir vairavimo saugumą. Saugumą taip pat užtikrina elektrinis stovėjimo stabdys, optimalus visapusiškas 
matomumas ir įvairios įrangos parinktys. Į vairuotoją orientuoti ergonominiai sprendimai ir didelis funkcionalumas yra 
koncentruoto ir efektyvaus darbo vairuotojo kabinoje pagrindas.

Visi privalumai trumpai:

• Varančioji ašis su šlapio tipo daugiadiskiu stabdžiu, kuriam nereikia techninės 
priežiūros

• Geriausias matomumas visomis kryptimis optimalaus kėlimo stiebo dizaino 
dėka

• Didesnį saugumą užtikrinantis elektrinis stovėjimo stabdys

• Tvirti ir efektyvūs „Kubota“ pramoniniai varikliai

• Funkcionali ir saugi darbo vieta be virpesių



Jūsų „Jungheinrich“ šakinis 
krautuvas
didžiausiai kliento naudai.

Efektyvumas Saugumas Individualumas
Didžiausia galia, 
pasiekiama 
efektyviausiomis 
transporto priemonėmis.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Krautuvas toks pat 
individualus kaip ir Jūsų 
verslas.

Didelis sukimo momentas esant 
mažiems sukimosi greičiams: Tvirta ir 
patikima hidrodinaminė pavara 
optimaliai veikia bet kokioje 
situacijoje.

Dėl naujoviško krautuvo ir kėlimo 
stiebo dizaino, optimalaus 
matomumo aplink ir visapusiškos 
saugos įrangos mūsų dyzeliniai ir 
dujiniai krautuvai tampa 
nepamainomais pagalbininkais.

Tinka bet kokiam naudojimui: 
Funkcionali ir beveik nevibruojanti 
darbo vieta, sukurta į vairuotoją 
orientuotų ergonominių sprendimų 
pagrindu, tinka bet kam.

Galinga ir efektyvi pavaros 
koncepcija
• Pripažinti „Kubota“ pramoniniai 

dyzeliniai ir dujomis varomi 
varikliai, sukonstruoti ilgam 
naudojimui, atlaikyti dideles 
apkrovas ir patikimi.

• Didelis sukimo momentas esant 
mažiems sukimosi greičiams.

• Variklis valdomas įstrižai dantytais 
krumpliaračiais.

• Varikliai su maža kenksmingų 
medžiagų emisija (EB 3 A pakopa).

• „Load Sensing“ technologijos 
pagrindu suskurtos hidraulinės 
sistemos sumažina energijos 
sąnaudas ir sulėtina alyvos 
senėjimą.

Varančioji ašis su šlapio tipo 
daugiadiskiu stabdžiu, kuriam 
nereikia techninės priežiūros
• Mažos sąnaudos dėl ašies 

koncepcijos, pasižyminčios 
didesniu efektyvumu.

• Mažai techninės priežiūros 
reikalaujanti, alyvoje veikianti 
frikcinių stabdžių sistema, mažos 
techninės priežiūros išlaidos.

• Stabdymo poveikiui neįtakoja 
aplinkos poveikis arba techninės 
priežiūros sąlygojamos prastovos 
trukmės dėl sandarios 
konstrukcijos.

Uždara, didelio našumo aušinimo 
sistema su kombinuotuoju aušintuvu
• Aliumininės konstrukcijos 

kombinuotasis aušintuvas skirtas 
variklio aušinimo skysčiui, 
transformatoriui ir transmisinei 
alyvai, be plastikinių pažeidžiamų 
kolektorių.

• Paprasta valyti dėl vertikaliai 
išdėstytų aušinimo elementų, 
skirtų variklio aušinimo skysčiui, 
transformatoriui ir transmisinei 
alyvai.

• Išvengiama aušinimo skysčio 
išgaravimo, nes sistema visiškai 
uždara.

•

Saugus darbas
• Į konteinerį telpantis vairuotojo 

apsauginio stogo aukštis.
• Aukštai prijungta svyruojamoji ašis 

garantuoja didelį važiavimo 
stabilumą, net dinaminio 
važiavimo metu.

• Kontrabalanso dizainas su žemai 
esančiu savuoju svorio centru 
užtikrina stabilią padėtį.

• Ant 4 amortizuojančių elementų 
sumontuotas pavaros blokas.

• Nuo vandens purslų apsaugota 
elektros sistema, kištukai ir 
jungtys.

• Lengvai pasiekiama, kompaktiška 
saugiklių dėžė vairuotojo skyriuje.

Geresnį matomumą užtikrinantis 
kėlimo stiebas
• Geriausią krovinio matomumą 

užtikrina optimizuoto matomumo 
kėlimo stiebo koncepcija su 
kompaktiška profiliuočių dėžute ir 
žarnų kreiptuvu.

• Didelė likutinė keliamoji galia net 
iki didelio kėlimo aukščio.

• Matymo skylės pakėlimo cilindro 
sijoje saugiam darbui aukštesnėse 
stelažų lentynose.

Kita saugos įranga
• Palikus krautuvą automatiškai 

blokuojama hidraulinė ir 
važiavimo sistema.

• Garsinis įspėjamasis signalas, jei 
neįjungiamas stovėjimo stabdys.

• Visi dyzeliniai varikliai atitinka ES 
nurodytą 3A emisijos lygį.

Ergonomiška vairuotojo vieta
• Kompaktiškas kėlimo stiebas 

užtikrina puikų matomumą visomis 
kryptimis.

• Daug vietos keliams ir kojoms dėl 
siauros ir papildomai lengvai 
reguliuojamos vairo kolonėlės.

• Lengvas vairavimas su hidrauliniu 
vairo stiprintuvu.

• Didelė, lygi vieta kojoms su vibraciją 
sugeriančiu kojų kilimėliu.

• Tvirta, net su pirštinėmis lengvai ir 
tiksliai judinama hidraulinė svirtis.

• Optimalus ekrano ir papildomos 
įrangos jungiklių (pvz., apšvietimo ir 
valytuvų) išdėstymas vairuotojui 
matomoje ir pasiekiamoje srityje.

• Įvairios dėtuvės, pvz., stiklinių 
laikiklis, dokumentų gnybtas ir 
smulkių dalių dėtuvė.

• Elektriniu būdu valdomas stovėjimo 
stabdys.

• Kaip lengvajame automobilyje 
išdėstyti pedalai su neslidžiu 
paviršiumi.

Paprasta techninė priežiūra
• Patogi prieiga prie variklio skyriaus 

dėl 90° atidarymo kampo ir „L“ 
formos gaubto.

• Be įrankių nuimami šoniniai 
elementai ir pagrindo plokštė.

• Nereikia su krautuvais susijusių 
diagnostikos įrankių su specialia 
programine įranga.

• Didelių matmenų degalų filtras su 
vandens skirtuvu.

• Alyva keičiama kas 500 darbo 
valandų.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Talpa / apkrovos Kėlimo aukštis 
(maks.)

Važiavimo greitis 
be krovinio

Darbinis plotis 
(800x1200 išilgi
nis padėklas)

Kėlimo greitis be 
krovinio

TFG 316 1600 kg 7500 mm 20 km/h 3829 mm 0,58 m/s

TFG 320 2000 kg 7500 mm 20 km/h 3866 mm 0,6 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

 

 

Vokietijos produkcijos gamyklos 
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge 

yra sertifikuotos.
 

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos 
saugos reikalavimus.  
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