
Vozík s plynovým pohonem
TFG 316s-320s
Výška zdvihu: 2900-7500 mm / Nosnost: 1600-2000 kg



Spolehlivá klasika
pro přesné manévrování.
Ideální k nakládce a vykládce nákladních automobilů.

Dynamické a odolné hydrostatické vozíky konstrukční řady 3s jsou s vámi v každé situaci. Náhlá změna směru jízdy, prudké 
zrychlení a couvání, přesné manévrování. Moderní technologie pohonů hydrostaticDRIVE zaručuje maximální jízdní komfort 
při maximálním výkonu překládky. Především v reverzním režimu během nakládky a vykládky nákladního vozidla nechávají 
konkurenci za zády.Osvědčené motory z automobilového průmyslu zaručují díky elektronickému řízení přesnou práci při 
optimálním výkonu a nízkých emisích spalin. Regulovaný 3cestný katalyzátor pro vozíky s plynovým pohonem a systémy 
pevných částic pro dieselové vysokozdvižné vozíky jsou dostupné volitelně. O vyšší bezpečnost se starají brzdy s citlivou 
reakcí a střecha z bezpečnostního skla. Pět volitelných provozních programů a pracoviště, které splňuje ergonomické i 
osobní požadavky, znamenají extrémní komfort při práci s vozíkem.

Přehled výhod

• Systém hydrostaticDRIVE pro maximální výkon a efektivitu

• Vysoká dynamika jízdy díky plynulému přenosu síly

• Přesné brzdění

• Optimalizovaný design zdvihového sloupu pro nejlepší možný výhled

• Ergonomické pracoviště pro flexibilní koncepci obsluhy



Váš vysokozdvižný vozík 
Jungheinrich
Pro maximální užitek zákazníka.

Efektivita Bezpečnost Individualita
Maximální výkon 
s nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady 
bezpečné práce.

Vozík je stejně individuální, 
jako vaše podnikání.

Mistrovské dílo preciznosti na 
čtyřech kolech: Spolehlivé vozíky vás 
osloví vysokou stabilitou a minimální 
spotřebou.

Získejte výhody široké nabídky 
možností výbavy pro nejvyšší 
dynamiku jízdy a maximální ochranu 
řidiče, vozíku i manipulovaného 
nákladu.

Intuitivní příprava na libovolný úkol. 
S flexibilní koncepcí obsluhy jsou naše 
dieselové a plynové vozíky skutečně 
univerzální.

Výkon a jízdní vlastnosti
• Silné motory nejnovější generace 

s nízkou spotřebou, jejichž emisní 
hodnoty jsou hluboko pod 
přísnými, zákonem stanovenými 
limity.

• Systém hydrostaticDRIVE nabídne 
nejlepší využití energie při 
nejvyšším výkonu překládky.

• Plynulý přenos síly a vysoké 
točivé momenty.

• Řídicí elektronika pro přesné 
řízení pojezdu a hydrauliky.

• 5 elektronicky volitelných 
pracovních programů/programů 
jízdy.

• Parametry výkonu na každé 
použití.

• Automatické zvýšení otáček při 
zvedání a spouštění.

• Nesmírně přesné řízení rychlosti 
pojezdu.

• Nízké náklady na údržbu díky 
přímému převodu bez 
opotřebitelných součástí jako 
spojovací zařízení, diferenciál a 
převodovka.

Inteligentní řídicí jednotka a 
elektronika
• Řídicí software a hardware - 

výsledek našeho vlastního vývoje 
a výroby.

• Citlivé řízení funkcí hydrauliky 
prostřednictvím 
elektromagnetických řízených 
ventilů.

• Elektronické ovládání jízdních i 
hydraulických funkcí, chráněné 
před stříkající vodou řešené 
systémem CAN-Bus.

Sériové bezpečnostní vybavení
• Ochranná střecha kabiny 

z bezpečnostního skla.
• Deaktivace hydraulických funkcí 

při neobsazeném sedadle řidiče.
• Žádné nekontrolované sjíždění 

z ramp nebo svahů díky parkovací 
brzdě, a to i při vypnutém 
motoru.

• Maximální stabilita díky nízkému 
těžišti a kyvné nápravě s vysokým 
uložením.

• Tlumení při výsuvu a spouštění a 
tlumení koncových poloh při 
naklápění pro větší bezpečnost.

Vysoce výkonný filtrační systém
• Regulační čerpadlo pro pracovní 

hydrauliku, s vysokou variabilitou, 
optimalizuje stupeň účinnosti díky 
tlaku podle konkrétní potřeby.

• Filtrace plného proudu 
hydraulického oleje se sacím a 
vratným filtrem pro maximální 
čistotu oleje a dlouhou životnost 
všech komponent.

• Hydraulická nádrž integrovaná 
v rámu.

• Tlakování nádrže hydrauliky přes 
filtr.

• Ventily omezování tlaku chrání 
před přetlakem a přetížením.

Ergonomické pracoviště řidiče
• Komfortní sedadlo řidiče s vysokým 

odpružením.
• Jednoduché nastavení loketní 

opěrky ve dvou osách.
• Kompaktní zdvihové zařízení pro 

nejlepší výhled všemi směry.
• Nastupování a vystupování pomocí 

širokých a dobře viditelných 
stupaček.

• Velké a stabilní madlo přivařené k 
ochranné kleci řidiče.

• Doleva přesazený volant 
s příjemným držením a 
hydraulickým servo řízením.

• Velký, rovný prostor pro nohy 
s rohoží tlumící vibrace.

• Robustní hydraulické páky, snadno 
a přesně ovladatelné dokonce i 
v rukavicích.

Brzdy odolné proti opotřebení
• Odpadá časté používání brzdového 

pedálu.
• Parkovací brzda – vícelamelová 

brzda v olejové lázni s pružinovým 
posilovačem jako uzavřený 
bezúdržbový systém.

Volitelné jízdní asistenční systémy
• accessCONTROL: Kontrola 

přístupu pomocí systému 
identifikace obsazení sedačky a 
zapnutí pásu v definovaném pořadí.

• driveCONTROL: Automatická 
kontrola rychlosti jízdy při průjezdu 
zatáčkami a současně od 
definované výšky zdvihu.

• liftCONTROL (zahrnuje 
driveCONTROL): Automatické 
snížení rychlosti naklápění 
zdvihacího zařízení od definované 
výšky zdvihu.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Nosnost/náklad Výška zdvihu 
(max.)

Rychlost pojezdu Šířka pracovní 
uličky (palety 
800x1200 
uložené podélně)

Rychlost zdvihu 
bez nákladu

TFG 316s 1.600 kg 7.500 mm 19.5 km/h 3.846 mm 0.62 m/s

TFG 320s 2.000 kg 7.500 mm 19.5 km/h 3.864 mm 0.62 m/s

 

 

Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  

Vozíky Jungheinrich splňují evropské 
bezpečnostní požadavky.  

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz


	Vozík s plynovým pohonem
	TFG 316s-320s
	Výška zdvihu: 2900-7500 mm / Nosnost: 1600-2000 kg


	Spolehlivá klasika
	pro přesné manévrování.
	Ideální k nakládce a vykládce nákladních automobilů.
	Přehled výhod



	Váš vysokozdvižný vozík Jungheinrich
	Pro maximální užitek zákazníka.

	Přehled modelů
	Vhodný model pro vaše použití:


