
Treibgasstapler
TFG 540-S50
înălţime de ridicare: 2480-7500 mm / Capacitatea de încărcare: 4000-5000 kg



Pachet de forţă robust
pentru sarcini grele.
Performanţă maximă pe trasee medii şi lungi.

Stivuitoarele GPL din seria constructivă 5 cu motor hidrostatic, performante şi robuste, se disting pe întreaga linie în special 
pe trasee medii şi lungi. Ele reprezintă alegerea perfectă pentru transportul în siguranţă al sarcinilor înalte. Aceste stivuitoare 
economice îşi demonstrează aici perfect punctele tari: pornire lină, fără şocuri şi frânare precisă - totul cu eficienţă 
optimă.Puterea maximă cu un consum redus este garantată de motoarele industriale Kubota, robuste dotate cu un sistem 
de răcire de mare performanţă, care se mai disting şi printr-o lungă durată de viaţă, emisii de zgomot şi de gaze reduse. 
Siguranţa este asigurată de frâna cu discuri umede integrată, acoperişul de protecţie pentru operator iar servodirecţia 
hidraulică asigură ghidarea precisă.Baza perfectă pentru lucrul relaxat şi eficient o reprezintă postul de lucru ergonomic, cu 
spaţiu generos la genunchi şi la picioare, frâna de parcare electrică, precum şi conceptul de operare cu posibilitate de 
adaptare individuală.

Toate avantajele dintr-o privire

• Axul central cu frână cu discuri umede fără necesar de întreţinere

• Vizibilitate excelentă datorită designului optim al catargului

• Frână de parcare electrică pentru mai multă siguranţă

• Motoare industriale Kubota robuste şi eficiente

• Post de lucru ergonomic, cu vibraţii reduse



Stivuitorul cu furci Jungheinrich
cu avantaje maxime pentru client.

Eficienţă Siguranță Individualitate
Performanţe maxime cu 
cele mai eficiente utilaje.

Cele mai bune condiţii 
pentru lucrul în siguranţă.

Un stivuitor la fel de unic ca 
şi afacerea dvs.

Bazaţi-vă pe un concept de 
acţionare care oferă fiabilitate 
maximă la fiecare utilizare: 
Motoarele Kubota, cu calităţi 
recunoscute, funcţionează în formă 
maximă pentru dvs.

Valori peste medie ale stabilităţii în 
staţionare şi în timpul deplasării care 
garantează transportul eficient şi în 
siguranţă al sarcinilor ridicate.

Multiple soluţii ergonomice inovatoare 
fac ca oricare operator să conduca 
utilajul in conditii optime în cabina 
funcţională şi cu vibraţii reduse.

Concept de acţionare performant şi 
eficient
• Motoare industriale Kubota, cu 

calităţi recunoscute, concepute 
pentru durată mare de viaţă, 
rezistenţă şi fiabilitate ridicate.

• Cuplu ridicat la turaţii reduse.
• Distribuţia motorului cu roţi 

cilindrice cu dinţi înclinaţi.
• Motoare cu emisii poluante 

reduse.
• Sistemele hidraulice cu 

tehnologie Load-Sensing 
diminuează consumul de energie 
şi încetinesc procesul de 
învechire a uleiului.

Axul central cu frână cu discuri 
umede fără necesar de întreţinere
• Consum redus datorită 

conceptului axelor cu eficienţă 
optimizată.

• Frână cu lamele imersată în ulei, 
fără necesar de întreţinere.

• Datorită construcţiei capsulate, 
efectul de frânare nu este afectat 
absolut deloc de condiţiile de 
mediu sau de perioadele de 
inactivitate.

Sistem de răcire închis, de mare 
performanţă, cu radiator combinat
• Radiator combinat, construcţie 

completă din aluminiu, pentru 
lichidul de răcire a motorului, 
pentru uleiul convertizorului şi cel 
de transmisie, fără bazine de 
colectare din material plastic, atât 
de predispuse la defecţiuni.

• Curăţare uşoară datorită 
amplasării verticale a elementelor 
de răcire pentru lichidul de răcire 
al motorului, pentru uleiul 
convertizorului şi cel de 
transmisie.

• Evitarea evaporării lichidului de 
răcire datorită sistemului complet 
închis.

• Lucru în siguranţă, fără nici un fel 
de reduceri ale performanţei, 
chiar şi la temperaturi ambientale 
ridicate.

Lucru în siguranţă
• Punte oscilantă cu punct de 

cuplare ridicat pentru stabilitate 
ridicată, chiar şi în timpul 
deplasării dinamice, datorită 
mişcărilor de pendulare reduse.

• Centrul de greutate al stivuitorului 
situat jos, la o poziţie optimă între 
axe, datorită design-ului 
contragreutăţii.

• Sistem de acționare decuplat, 
amplasat pe 4 elemente de 
amortizare, pentru reducerea 
vibraţiilor resimţite de operator.

• Combinaţie arbore cardanic cu 
articulaţii în cruce.

• Sistem electric, ştechere şi 
racorduri protejate contra 
stropilor de apă.

• Cutie cu siguranţe compactă, 
accesibilă cu uşurinţă în orice 
situaţie la pupitrul operatorului.

Catarg optimizat pentru o mai bună 
vizibilitate
• Vizibilitate maximă asupra sarcinii 

datorită conceptului de catarg 
optimizat pentru o mai bună 
operare, cu intercalare compactă 
a profilelor şi a furtunurilor.

• Amortizare la retractare/extensie 
în zonele de joncţiune ale 
stâlpului de ridicare.

• Valoare ridicată a capacităţii 
portante reziduale, chiar şi la 
înălţimi mari de ridicare.

• Ferestre în traversa cilindrului de 
cursă liberă pentru lucrul în 
siguranţă la nivelurile superioare 
ale rafturilor.

Alte dotări de siguranţă
• Blocare automată a sistemului 

hidraulic şi a deplasării după 
părăsirea scaunului.

• Blocare automată a sistemului 
hidraulic şi a deplasării după 
părăsirea scaunului.

• Semnal de avertizare acustic la 
părăsirea scaunului operatorului 
fără activarea frânei de 
imobilizare.

• Plasare automată a transmisiei în 

Post operator ergonomic
• Cadru de ridicare compact pentru 

vizibilitate maximă în toate 
direcţiile.

• Spaţiu generos pentru picioare 
datorită coloanei de direcţie subţiri 
şi uşor ajustabile.

• Manevrare uşoară datorită 
servodirecţiei hidraulice.

• Spaţiu pentru picioare cu 
dimensiuni generoase, cu covor 
care asigură absorbţia vibraţiilor.

• Manete hidraulice robuste, 
manevrabile uşor şi cu precizie 
chiar şi cu mănuşi.

• Amplasare optimă a display-ului şi a 
comutatoarelor pentru 
echipamente suplimentare (de ex. 
iluminare şi ştergătoare) în câmpul 
vizual şi proximitatea operatorului.

• Multiple posibilităţi de stocare, ca 
de exemplu suport de pahar, clemă 
pentru documente şi compartiment 
pentru obiecte de mici dimensiuni.

• Frână de parcare cu acţionare 
electrică.

• Pedale amplasate conform 
standardelor auto, cu suprafaţă 
anti-alunecare.

Întreţinere usoara
• Acces optim la spaţiul motorului 

datorită unghiului de deschidere de 
90° şi a capotei în formă de L.

• Elementele laterale şi placa 
inferioară pot fi îndepărtate fără 
unelte.

• Nu sunt necesare instrumente de 
diagnoză specifice vehiculului, cu 
software special.

• Filtru de carburant de mari 
dimensiuni, cu separator de apă.

• Interval de schimbare a uleiului la 
500 ore de funcţionare.



Modelul Prezentare generală
Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume Capacitate / 
încărcare

Înălțime de 
ridicare (max.)

Viteza de 
conducere

Lățime de lucru 
(palet 800x1200 
longitudinal)

Viteza de 
ridicare fără 
sarcină

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
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