
Nestekaasutrukki
TFG 540-S50
Nostokorkeus: 2480-7500 mm / Kantavuus: 4000-5000 kg



Kestävä voimapakkaus
raskaille kuormille.
Maksimaalista suorituskykyä keskipitkille ja pitkille matkoille.

Tehokkaat ja kestävät mallisarjan 5 hydrodynaamisella voimansiirrolla varustetut nestekaasutrukit tekevät kokonaisvaltaisen 
vaikutuksen, mutta loistavat erityisesti keskipitkillä ja pitkillä matkoilla. Ne ovat täydellinen valinta korkeiden kuormien 
turvalliseen kuljetukseen, sillä siinä nämä säästeliäät trukit pääsevät hyödyntämään vahvuuksiaan täydellisesti: pehmeää ja 
tasaista liikkeellelähtöä sekä helposti kontrolloitavissa olevaa jarrutusta – tietenkin optimaalisessa hyötysuhteessa.Kestävät, 
huipputehokkaalla jäähdytysjärjestelmällä varustetut Kubota-teollisuusmoottorit takaavat maksimaalisen suorituskyvyn ja 
alhaisen kulutuksen. Ne vakuuttavat myös pitkällä käyttöiällään, minimaalisella melutasollaan ja vähäisillä päästöillään. 
Integroitu öljykylpylevyjarru, turvakehä ja täsmällisen ohjauksen takaava hydraulinen servo-ohjaus pitävät huolen 
turvallisuudesta.Ergonomisesti muotoiltu ohjaamo, jossa on runsaasti tilaa polville ja jaloille, sähköinen pysäköintijarru ja 
yksilöllisesti mukautuva käyttökonsepti tarjoavat parhaat lähtökohdat työskentelyn väsyttävyyden vähentämiselle ja 
tehokkuuden lisäämiselle.

Edut pähkinänkuoressa

• Vetoakseli, jossa huoltovapaa öljykylpylevyjarru

• Paras näkyvyys optimaalisen mastomallin ansiosta

• Sähköinen pysäköintijarru lisää turvallisuutta

• Kestävät ja tehokkaat Kubota-teollisuusmoottorit

• Lähes tärinätön, ergonominen ohjaamo



Jungheinrichin trukki
ajaa asiakkaan etua.

Tehokkuus Turvallisuus Yksilöllisyys
Maksimaalista 
suorituskykyä 
tehokkaimpien trukkien 
avulla.

Parhaat edellytykset 
turvalliselle työskentelylle.

Trukki, joka on yhtä 
yksilöllinen kuin 
yrityksesikin.

Luota voimansiirtokonseptiin, joka 
toimii erittäin luotettavasti tilanteessa 
kuin tilanteessa: luotettavat Kubota- 
moottorit on viritetty 
huippukuntoon.

Keskimääräistä parempi vakaus ja 
ajoturvallisuus takaavat suurten 
kuormien tehokkaan ja turvallisen 
kuljetuksen.

Monipuoliset, innovatiiviset 
ergonomiaratkaisut takaavat, että 
jokainen kuljettaja nousee 
toiminnalliseen ja lähes tärinättömään 
ohjaamoon mielellään.

Suorituskykyinen ja tehokas 
voimansiirtokonsepti
• Hyviksi havaitut Kubota- 

teollisuusmoottorit on 
suunniteltu pitkäikäisiksi, 
kuormitusta kestäviksi ja 
luotettaviksi.

• Suuri vääntö alhaisilla kierroksilla.
• Moottorin jakopää toteutettu 

vinohampaisilla 
lieriöhammaspyörillä.

• Vähäpäästöiset moottorit.
• Kuormantunteva 

hydrauliikkajärjestelmä vähentää 
energiankulutusta ja hidastaa 
öljyn vanhenemista.

Vetoakseli, jossa huoltovapaa 
öljykylpylevyjarru
• Akselin hyötysuhde on optimoitu 

kulutuksen pienentämiseksi.
• Lähes huoltovapaat 

öljykylpylevyjarrut.
• Koteloidun rakenteen ansiosta 

ympäristön vaikutukset eivät 
heikennä jarrutustehoa, eikä 
huollosta johtuvaa seisonta-aikaa 
ole.

Huipputehokas suljettu 
jäähdytysjärjestelmä ja 
yhdistelmäjäähdytin
• Täysalumiininen moottorin 

jäähdytysnesteen, 
momentinmuuntimen ja 
vaihteistoöljyn 
yhdistelmäjäähdytin ilman 
vaurioalttiita muovisia säiliöitä.

• Pystysuuntaiset moottorin 
jäähdytysnesteen, muuntimen ja 
vaihteistoöljyn jäähdytinelementit 
on helppo puhdistaa.

• Täysin suljetussa järjestelmässä 
jäähdytysneste ei höyrysty.

• Varmatoiminen myös korkeissa 
lämpötiloissa ilman tehon 
alenemista.

Turvallista työskentelyä
• Korkealle nivelöity taka-akseli 

takaa vähentyneen heilahtelun 
ansiosta erinomaisen 
ajovakauden myös dynaamisessa 
ajossa.

• Oma painopiste sijaitsee 
vastapainon muotoilun ansiosta 
fyysisesti ihanteellisessa 
kohdassa, matalalla akselien 
välissä.

• Eristetty voimansiirtoyksikkö 
sijaitsee neljän 
vaimenninelementin päällä, mikä 
vähentää kehoon kohdistuvaa 
tärinää.

• Ristinivelellinen kardaaniakseli.
• Roiskevesisuojattu 

sähköjärjestelmä, pistokkeet ja 
liitännät.

• Aina helposti käsillä oleva, 
pienikokoinen sulakerasia 
ohjaamon kojetaulussa.

Optimaalisen näkyvyyden takaava 
masto
• Paras näkyvyys kuormaan maston 

optimoidun rakenteen, 
mastoprofiilin kompaktin 
koteloinnoin ja letkujen sijoittelun 
ansiosta.

• Vaimennus maston jatkeiden 
kohdalla maston vaiheen 
vaihdossa.

• Suuri jäännöskapasiteetti 
suurissakin nostokorkeuksissa.

• Vapaanostosylinterin 
poikkipalkissa olevat aukot 
parantavat ylempien hyllytasojen 
käytön turvallisuutta.

Muut turvavarusteet
• Automaattinen hydrauli- ja 

ajotoimintojen lukkiutuminen 
kuljettajanistuimelta 
poistuttaessa.

• Automaattinen hydrauli- ja 
ajotoimintojen lukkiutuminen 
kuljettajanistuimelta 
poistuttaessa.

• Varoitusäänimerkki kuljettajan 

Ergonominen ohjaamo
• Kompakti mastomalli takaa parhaan 

näkyvyyden kaikkiin suuntiin.
• Paljon tilaa polville ja jaloille kapean 

ja säädettävissä olevan 
ohjauspylvään ansiosta.

• Hydraulinen servo-ohjaus takaa 
kevyesti reagoivan ohjauksen.

• Suuri tasapohjainen jalkatila, jossa 
tärinää vaimentava matto.

• Kestävät hydrauliikan käyttövivut, 
joita voi käyttää kevyesti ja tarkasti 
myös käsineet kädessä.

• Näytöt ja lisälaitteiden (esim. 
valaistuksen ja lasinpyyhinten) 
kytkimet on sijoiteltu ihanteellisesti 
kuljettajan näkyville ja ulottuville.

• Monipuoliset 
säilytysmahdollisuudet, kuten 
mukinpidin, asiakirjapidin ja 
pientavaralokero.

• Sähkötoiminen pysäköintijarru.
• Henkilöautoista tuttu poljinjärjestys 

ja polkimien luistonestopinnoitus.

Yksinkertainen huoltaa
• Moottoritila on helposti käsillä 

90°:n kulmaan avautuvan, L:n 
muotoisen kuomun ansiosta.

• Sivusuojat ja pohjalevy irrotettavissa 
ilman työkaluja.

• Ei trukkikohtaisia 
vianmääritystyökaluja tai 
erityisohjelmistoja.

• Suurikokoinen, vedenerottimella 
varustettu polttoainesuodatin.

• Öljynvaihtoväli 500 käyttötuntia.



Mallivalikoima
Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi Kantavuus/ 
kuorma

Nostokorkeus 
(enint.)

Ajonopeus Työleveys (lava 
800x1200 
pituussuunnassa)

Nostonopeus 
ilman kuormaa

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

 

 

Tehtaamme Saksan Norderstedtissa, 
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat 

sertifioituja.
 

Jungheinrich-trukit täyttävät 
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.  

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi
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