
Dieselheftruck
DFG 316s-320s
Hefhoogte: 2900-7500 mm / Draagvermogen: 1600-2000 kg



Duurzame performers
voor zware toepassingen.
Maximale prestaties binnen en buiten.

De robuuste en wendbare hydrostatische heftrucks van de 3s-serie zijn de perfecte oplossing voor binnen- en 
buitentoepassingen: of het nu gaat om snel laden en lossen bij achteruitrijden of nauwkeurig werken op hellingen – de 
hydrostatische aandrijftechnologie staat voor geoptimaliseerde energie-efficiëntie bij een maximale omslag.

Vooral bij uitdagende toepassingen met aanbouwapparatuur zorgt de verhoogde oliestroom van de arbeidshydraulica voor 
maximale productiviteit, terwijl de krachtige en onderhoudsvriendelijke industriemotoren van Kubota een hoge rijdynamiek 
met een geringe uitstoot garanderen.

Veilig en comfortabel werken dankzij het panoramadak voor een perfect zicht rondom, een 4-inch display met vijf 
selecteerbare rijprogramma's en assistentiesystemen die eenvoudig zijn aan te sluiten via een interface – voor zeer efficiënt 
werken in elke situatie.

Uw voordelen

• Hydrostatisch aandrijfconcept voor maximale prestaties.

• Eenvoudige aansluiting van verschillende assistentiesystemen.

• Aanpasbaar bedieningsconcept voor maximale flexibiliteit.

• Bijzonder servicevriendelijk dankzij minimaal onderhoud.

• Uitstekend zicht rondom en de beste ergonomie voor efficiënt werken.



De Jungheinrich heftruck
voor een maximaal klantvoordeel.

Individualiteit Veiligheid Efficiëntie
Een truck die net zo 
individueel is als uw 
bedrijf.

Beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

Flexibele truck- en 
bedieningsconcepten maken onze 
diesel heftrucks universeel inzetbaar. 
Door de perfecte interactie tussen 
bestuurder en truck wordt efficiënt 
werken voor een maximale omslag 
mogelijk.

Profiteer van alle voordelen: De hoge 
rijdynamiek en een uitgebreide reeks 
standaard en optionele 
veiligheidsvoorzieningen bieden de 
hoogst mogelijke bescherming voor 
de bestuurder, heftruck en goederen.

Kies voor krachtige hydrostatische 
heftrucks met veel voordelen. De 
dynamische en robuuste trucks 
overtuigen vooral met hun hoge 
stabiliteit en het lage verbruik.

Ergonomische bestuurdersplaats
• Comfortabele en 

prestatieverhogende werkplek.
• Perfect zicht rondom dankzij 

grote glazen oppervlakken en 
panoramadakruit.

• Jungheinrich Floating-Cab voor 
het ontkoppelen van trillingen.

• Op- en afstappen via brede en 
goed zichtbare opstap.

Onderhoud en service
• Hoge onderhoudsvriendelijkheid 

en lage onderhoudskosten.
• Oliebad-lamellen parkeerrem 

met veeraccumulator als 
onderhoudsarm, gesloten 
systeem.

• Filtering van de hydraulische olie 
bij volle stroom met zuig- en 
retourfiltratie voor de hoogste 
oliezuiverheid en een lange 
levensduur van alle onderdelen.

• Servicedeur voor optimale 
servicebereikbaarheid en 
minimale stilstandtijden.

Altijd geïnformeerd
• 4-inch display met uitgebreide 

menustructuur en bediening van 
extra functies.

• Inschakelen van de heftruck met 
EasyAccess via softkey, pincode 
of transponderkaart (optie).

• Continue bewaking van motor, 
lucht- en dieselpartikelfilter met 
foutmelding op het truckdisplay.

Veilige arbeidsomstandigheden
• De in- en uitschuifdemping ter 

hoogte van mastovergangen en 
een einddemping bij het neigen 
zorgen voor een grotere 
veiligheid van de last.

• accessCONTROL geeft de 
bediening pas vrij na de 
inschakeling van het stoel- en 
gordelcontact in de juiste 
volgorde.

• Zeer hoge stabiliteit door het lage 
eigen zwaartepunt en de hoog 
opgehangen pendelas.

• Automatische parkeerrem.

Intelligente assistentie systemen
• addedVIEW 360° camerasysteem 

voor een volledig overzicht.
• curveCONTROL voor het veilig 

verminderen van de rijsnelheid in 
bochten.

• driveCONTROL voor 
snelheidsbegrenzing afhankelijk 
van de hefhoogte.

• liftCONTROL voor het 
verminderen van de neigsnelheid 
op gedefinieerde hefhoogtes.

Intelligente besturing en elektronica
• Hoge rijdynamiek en koppels 

dankzij hydrostatische continue 
krachtoverbrenging.

• Werkend hydraulisch systeem met 
variabele verstelpomp en 
automatische snelheidsverhoging 
voor een geoptimaliseerd 
rendement en een 
behoeftegerichte olietoevoer.

• Verhoogd oliestroomvolume van 
de arbeidshydrauliek voor een 
hogere productiviteit bij 
veeleisende toepassingen met 
aanbouwapparatuur.

• Vijf elektronisch selecteerbare 
werk- en rijprogramma's.

Geavanceerde aandrijftechniek
• Nieuw hydrostatisch 

aandrijfconcept voor 
geoptimaliseerde energie- 
efficiëntie met maximale 
omslagprestaties en nominale 
helling.

• Krachtige, ultramoderne 
industriemotoren van Kubota die 
voldoen aan emissienorm 5 met 
roetfilter en 
dieseloxidatiekatalysator.



Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:

Naam Capaciteit/last Rijsnelheid onbelast Werkbreedte (pallet 
800x1200 longitudi
naal)

Hefsnelheid onbelast

DFG 316s 1600 kg 22 km/h 3909 mm 0,62 m/s

DFG 318s 1800 kg 22 km/h 3916 mm 0,62 m/s

DFG 320s 2000 kg 22 km/h 3944 mm 0,62 m/s

 

 

 

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 

Landsberg.
 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.  
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