
Treibgasstapler
TFG 540s-S50s
înălţime de ridicare: 2.480-7.500 mm / Capacitatea de încărcare: 4.000-5.000 kg



Stivuitoare de mare performanță
cu excelente caracteristici de 
rulare.
Pentru capacitate maximă de transfer şi confort în timpul deplasării.

Stivuitoarele hidrostatice din seria constructivă 5s, performante şi confortabile, funcţionează în formă maximă datorită 
tehnologiei de acţionare avansate, hydrostaticDRIVE. Ele sunt adecvate în special pentru transportul sarcinilor extrem de 
grele şi strălucesc în regimul de mers cu spatele, la încărcarea și descărcarea autocamioanelor, prin reversare şi accelerare 
rapidă, precum şi prin comportamentul excelent în deplasare. Stabilitatea maximă şi capacitatea de transfer cu valori 
constant ridicate califică stivuitoarele pentru o multitudine de sarcini de transport. Prin intermediul celor cinci programe de 
operare, stivuitoarele pot fi adaptate în mod optim în funcţie de condiţiile de utilizare. Geamul acoperişului, din sticlă 
securizată oferă protecţie împotriva intemperiilor şi obiectelor de mici dimensiuni.Datorită Floating Cab, care realizează 
decuplarea cabinei de şasiu, operatorul resimte foarte puţine vibraţi în postul de lucru de dimensiuni generoase. Coloana de 
direcţie reglabilă fără trepte şi cu funcţie de memorie şi ecranul TFT color transformă cabina într-un post de lucru perfect.

Toate avantajele dintr-o privire:

• hydrostaticDRIVE pentru putere şi eficienţă maxime

• Dinamică de deplasare ridicată datorită transmisiei fără trepte a puterii

• Frânare precisă

• Vizibilitate excelentă datorită designului optim al catargului

• Post de lucru ergonomic şi concept de operare flexibil



Stivuitorul Jungheinrich cu furci
cu avantaje maxime pentru client.

Eficiență Siguranță Individualitate
Performanțe maxime cu 
cele mai eficiente utilaje.

Cele mai bune condiții 
pentru lucrul în siguranță.

Un stivuitor la fel de unic ca 
și afacerea dumneavoastră.

Stabilitate ridicată, consum redus şi 
caracteristici de rulare excepţionale: 
Aceste stivuitoare asigură 
performanţa in orice moment.

Multiple opţiuni de dotări, standard şi 
opţionale, oferă protecţia maximă 
posibilă a personalului şi a sarcinii, la 
fiecare utilizare.

Alături de conceptul de operare cu 
ajustare individuală şi de vizibilitatea 
excepţională, amploarea foarte redusă 
a vibraţiilor resimţite în cabină face 
posibil lucrul relaxat.

Performanţe şi caracteristici de 
rulare
• Motoare puternice, de cea mai 

nouă generaţie, cu valori ale 
emisiilor mult sub cele mai stricte 
limite prevăzute de lege.

• hydrostaticDRIVE oferă cea mai 
bună eficienţă energetică cu 
capacitate maximă de transfer, în 
special la mersul în marșarier.

• Transmisie fără trepte a puterii şi 
cuplu de pornire ridicat.

• Sistem de comandă electronic 
pentru reglarea precisă a 
mecanismului de acţionare şi a 
sistemului hidraulic.

• 5 programe de lucru/deplasare 
selectabile electronic.

• Parametrii de operare pentru 
orice condiţii de utilizare.

• Majorare automată a turaţiei la 
ridicare şi la înclinare.

• Control extrem de precis al 
vitezei de deplasare.

• Costuri de întreţinere reduse 
datorită acţionării directe, fără 
piese supuse uzurii, cum ar fi 
ambreiaj, diferenţial şi transmisie.

Sistem de comandă și sistem 
electronic inteligent
• Software-ul şi hardware-ul 

sistemului de comandă 
dezvoltate şi produse la nivel 
intern.

• Reglare fină a funcţiilor hidraulice 
prin intermediul supapelor 
controlate electromagnetic.

• Sistem electronic de comandă a 
deplasării şi a funcţiilor hidraulice, 
protejat contra stropilor de apă, 
cu construcţie CAN-Bus.

Dotări de siguranţă cuprinse în 
echiparea de serie
• Plafon din sticlă securizată pentru 

protecția operatorului.
• Dezactivarea funcţiilor hidraulice 

dacă scaunul nu este ocupat.
• Împiedicarea deplasării 

accidentale înapoi pe rampe/în 
pantă, datorită frânei de 
imobilizare, chiar şi cu motorul 
oprit.

• Stabilitate maximă datorită 
centrului de greutate situat jos şi 
punţii oscilante cu punct de 
cuplare ridicat.

• Amortizare la retractare şi 
extensie, precum şi amortizare în 
poziţia finală la înclinare, pentru o 
mai mare siguranţă a bunurilor 
transportate.

Sistem de filtrare performant
• O pompă cu debit variabil pentru 

sistemul de lucru hidraulic 
optimizează eficienţa prin 
alimentarea cu ulei în funcţie de 
necesităţi.

• Filtrare a întregului flux de ulei 
hidraulic, cu filtru de admisie şi de 
retur, pentru grad maxim de 
puritate a uleiului şi durată mare 
de viaţă a tuturor componentelor.

• Rezervor hidraulic integrat în 
cadru.

• Ventilarea şi dezaerarea 
rezervorului hidraulic prin 
intermediul unui filtru.

• Supapele de limitare a presiunii 
protejează împotriva 
suprapresiunii şi suprasolicitării.

Post de lucru ergonomic pentru 
operator
• Scaun operator cu suspensie 

excelentă.
• Reglare intuitivă a elementelor de 

operare datorită reglării într-un 
punct cu 2 axe ajustabile.

• Catarg compact pentru vizibilitate 
maximă în toate direcţiile.

• Treaptă de urcare/coborâre lată și 
foarte vizibilă.

• Mâner fix, de mari dimensiuni, prins 
la acoperişul de protecţie al 
operatorului.

• Volan care se manevreaza cu 
usurinta, poziţionat spre stânga, cu 
servodirecţie hidraulică.

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

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

Frâne fără uzură
• Nu mai este necesară acţionarea 

frecventă a pedalei de frână.
• Frână de serviciu - frână cu lamele 

în baie de ulei, acţionată cu pedala, 
formează un sistem închis care nu 
necesită întreţinere.

Sisteme de asistenţă opţionale pentru 
operator
• accessCONTROL: Controlul 

accesului prin activarea într-o 
ordine predefinită a senzorilor de 
identificare a ocupării scaunului şi 
cuplării centurii de siguranţă.

• driveCONTROL: Control automat al 
vitezei de deplasare în curbe şi de la 
o înălţime de ridicare definită.

• liftCONTROL (cuprinde 
driveCONTROL): Reducere 
automată a vitezei de înclinare 
catargului de la atingerea unei 
înălţimi de ridicare definite.



Modelul Prezentare generală
Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume Capacitate / în
cărcare

Înălțime de ridi
care (max.)

Viteza de condu
cere

Lățime de lucru 
(palet 800x1200 
longitudinal)

Viteza de ridica
re fără sarcină

TFG 540s 4.000 kg 7.500 mm 21 km/h 4.605 mm 0.56 m/s

TFG 545s 4.500 kg 7.500 mm 21 km/h 4.665 mm 0.55 m/s

TFG 550s 4.990 kg 7.500 mm 21 km/h 4.675 mm 0.53 m/s

TFG S50s 5.000 kg 7.500 mm 21 km/h 4.730 mm 0.53 m/s
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