
Spalinowy wózek widłowy (diesel)
DFG 540-S50
Wysokość podnoszenia: 3.000-7.500 mm / Udźwig: 4.000-5.000 kg



Wózki widłowe o dużej mocy
i doskonałych właściwościach 
jezdnych.
Maksymalna zdolność przeładunkowa i komfort jazdy.

Wysokowydajne i wytrzymałe wózki z silnikiem diesel serii 5 z przekładnią hydrodynamiczną idealnie sprawdzą się na 
średnich i długich dystansach. Są doskonałym wyborem, kiedy chodzi o bezpieczny transport ciężkich ładunków. Tu mogą 
pokazać pełnię swoich możliwości: łagodne ruszanie z miejsca bez szarpania i precyzyjne hamowanie – a wszystko to przy 
zachowaniu optymalnej efektywności. Maksymalną wydajność przy małym zużyciu paliwa gwarantują wytrzymałe silniki 
przemysłowe Kubota z wysokowydajnym systemem chłodzenia, które odznaczają się długą żywotnością, minimalnym 
hałasem i niską emisją spalin. Za bezpieczeństwo odpowiada zintegrowany hamulec lamelowy w kąpieli olejowej, daszek 
ochronny oraz hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego. Efektywną pracę bez zmęczenia gwarantuje 
ergonomiczne stanowisko pracy operatora z dużą ilością miejsca na nogi, elektrycznym hamulcem postojowym 
i indywidualnie dopasowaną koncepcją obsługi.

Korzyści:

• Oś napędowa z bezobsługowym hamulcem lamelowym w kąpieli olejowej

• Elektryczny hamulec postojowy

• Doskonała widoczność

• Wytrzymałe i wydajne silniki przemysłowe Kubota

• Funkcjonalne, bezpieczne stanowisko pracy operatora, gwarantujące niski 
poziom odczuwalnych drgań



Wózek widłowy Jungheinrich
dla maksymalnych korzyści.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa Udźwig / ładu
nek

Wysokość pod
noszenia (maks.)

Prędkość jazdy Szerokość kory
tarza roboczego 
(paleta 800x1200 
wzdłuż)

Prędkość pod
noszenia bez ła
dunku

DFG 540 4.000 kg 7.500 mm 18 km/h 4.639 mm 0.55 m/s

DFG 545 4.500 kg 7.500 mm 17 km/h 4.714 mm 0.55 m/s

DFG S50 5.000 kg 7.500 mm 17 km/h 4.801 mm 0.55 m/s

 

 

Dla zakładów produkcyjnych w 
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.  

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich 
spełniają europejskie wymogi 

bezpieczeństwa.  

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl
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