
Vozík s plynovým pohonem
TFG 540-S50
Výška zdvihu: 2480-7500 mm / Nosnost: 4000-5000 kg



Odolný a výkonný stroj
pro těžká břemena.
Maximální výkon na středních a dlouhých trasách.

Výkonné a odolné vozíky na plyn konstrukční řady 5 s hydrodynamickým pohonem vás přesvědčí na celé čáře, a to 
především na středních a dlouhých trasách. Jsou perfektní volbou pro bezpečnou přepravu břemen s vysokou hmotností. 
Zde mohou úsporné vozíky naplno projevit své silné stránky: pozvolný a plynulý pojezd, přesné brzdění, a to vše při 
optimalizované účinnosti.Maximální výkon při minimální spotřebě je zaručen použitím odolných průmyslových motorů 
Kubota s vysoce výkonným systémem chlazení, které se mimo jiné vyznačují dlouhou životností, minimální hlučností a 
nízkými emisemi. Bezpečnost je zajištěna integrovanou mokrou lamelovou brzdou, ochrannou střechou kabiny řidiče a 
hydraulickým servořízením pro přesné řízení.Ergonomicky uspořádané pracoviště s velkoryse řešeným prostorem pro kolena 
a chodidla, elektrická parkovací brzda a koncepce obsluhy s individuálním přizpůsobením jsou nejlepším základem pro 
dlouhodobou efektivní práci.

Přehled výhod

• Hnací náprava s bezúdržbovou mokrou lamelovou brzdou

• Optimalizovaný design zdvihového sloupu pro nejlepší možný výhled

• Elektrická parkovací brzda pro vyšší bezpečnost

• Robustní a účinné průmyslové motory Kubota

• Ergonomické pracoviště s minimalizovanými vibracemi



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.

Důvěřujte koncepci pohonů pro 
maximální spolehlivost. Osvědčené 
motory Kubota jsou tu pro vás 
v nejlepší formě.

S tím souvisí nadprůměrná stabilita 
vozíku a dokonalá bezpečnost jízdy 
při účinné a bezpečné přepravě 
těžkých břemen.

Všestranně inovativní ergonomická 
řešení zajistí, aby se každý řidič rád 
posadil do kabiny s minimálními 
vibracemi.

Výkonná a efektivní koncepce 
pohonu
• Osvědčené průmyslové motory 

Kubota, konstruované pro 
dlouhou životnost, vysoké 
zatížení a spolehlivost.

• Vysoký točivý moment při 
nízkých otáčkách.

• Řízení motoru prostřednictvím 
kol se šikmým ozubením.

• Motory s nízkými emisními 
hodnotami

• Hydraulické systémy s technologií 
Load Sensing snižují spotřebu 
energie a současně zpomalují 
stárnutí oleje.

Hnací náprava s bezúdržbovou 
mokrou lamelovou brzdou
• Malá spotřeba díky koncepci 

náprav s optimalizovaným 
stupněm účinnosti.

• Bezúdržbový systém 
zapouzdřených lamelových brzd 
v⎵oleji snižuje náklady na servis.

• Díky zapouzdřenému provedení 
žádné zhoršení brzdného účinku 
vlivem povětrnostních podmínek 
nebo odstávek kvůli servisu.

Uzavřený, vysoce výkonný chladicí 
systém s kombinovaným chladičem
• Kombinovaný chladič 

v celohliníkovém provedení pro 
chladicí médium motoru, měnič a 
převodový olej – bez 
poruchových umělohmotných 
sběrných nádob.

• Snadné čištění díky svislému 
umístění prvků chladiče pro 
chladicí médium motoru, měnič a 
převodový olej.

• Kompletně uzavřený systém 
k eliminaci odpařování chladicího 
média.

• Spolehlivý provoz bez jakýchkoli 
ztrát výkonu i při vyšších okolních 
teplotách.

Bezpečná práce
• Kyvná náprava s vysokým 

uložením pro vysokou stabilitu 
i při dynamické jízdě díky 
redukovaným kyvným pohybům.

• Vlastní těžiště je položené nízko a 
optimálně mezi nápravami díky 
zvláštnímu provedení jeho tvaru.

• Odizolované pohonné ústrojí 
uložené na čtyřech silentblocích.

• Kombinaci kloubového hřídele 
s křížovými klouby.

• Elektrická soustava, zástrčky a 
přípojky chráněné proti stříkající 
vodě.

• Kompaktní skříň pojistek 
s výbornou přístupností, umístěná 
na v ovládacím pultu v prostoru 
řidiče.

Zdvihací zařízení s optimalizovaným 
výhledem
• Nejlepší výhled na břemeno díky 

koncepci zdvihacího zařízení 
s optimalizací výhledu, 
kompaktním členěním profilů a 
vedením hadic.

• Tlumení při zasouvání a vysouvání 
v oblasti přechodů zdvihových 
zařízení.

• Vysoká zbytková nosnost i ve 
velkých výškách zdvihu.

• Průhledy v nosníku válce volného 
zdvihu pro bezpečnou práci ve 
vysokých regálových úrovních.

Další bezpečnostní vybavení
• Automatické blokování hydrauliky 

a pojezdu po opuštění sedačky 
řidičem.

• Automatické blokování hydrauliky 
a pojezdu po opuštění sedačky 
řidičem.

• Výstražný akustický signál při 
opuštění sedačky bez aktivace 
parkovací brzdy.

• Automatické uvedení převodovky 
do neutrální polohy, jakmile řidič 
po aktivaci spínače směru 
pojezdu opustí vysokozdvižný 
vozík.

Ergonomické pracoviště řidiče
• Kompaktní zdvihové zařízení pro 

nejlepší výhled všemi směry.
• Velkoryse dimenzovaný prostor pro 

kolena a nohy díky štíhlému 
sloupku řízení, který lze navíc velmi 
snadno nastavovat.

• Snadnější ovládání pomocí 
hydraulického servo řízení.

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

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

• Optimální uspořádání displeje a 
spínačů volitelného vybavení 
(například osvětlení a stěrače), 
ergonomicky umístěné v zorném 
úhlu řidiče a navíc výborně 
dosažitelné.

• Rozmanité možnosti odkládání – 
například držák na kelímky nebo 
láhve, dokumenty či drobné díly.

• Elektricky ovládaná parkovací 
brzda.

• Uspořádání pedálů jako 
v automobilu, s protiskluzovým 
povrchem.

Snadná údržba
• Optimální přístup k motorovému 

prostoru díky úhlu otevření 90° a 
víku ve tvaru L.

• Boční díly a desku podlahy lze 
sejmout bez použití nářadí.

• Nevyžadují žádné specifické 
diagnostické nástroje se speciálním 
softwarem.

• Velkoryse dimenzovaný filtr paliva s 
odlučovačem vody.

• Interval výměny oleje 
500 provozních hodin.



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 540 4.000 kg 7.500 mm 19 km/h 4.639 mm 0.55 m/s

TFG 545 4.500 kg 7.500 mm 18 km/h 4.714 mm 0.55 m/s

TFG S50 5.000 kg 7.500 mm 18 km/h 4.801 mm 0.55 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 540-S50
	Výška zdvihu: 2480-7500 mm / Nosnost: 4000-5000 kg


	Odolný a výkonný stroj
	pro těžká břemena.
	Maximální výkon na středních a dlouhých trasách.
	Přehled výhod



	Váš vysokozdvižný vozík Jungheinrich
	Pro maximální užitek zákazníka.

	Přehled modelů
	Vhodný model pro vaše použití:


