
Motostivuitoare diesel
DFG 425-435
înălţime de ridicare: 2900-7500 mm / Capacitatea de încărcare: 2500-3500 kg



Utilajele universale de mare 
performanţă
pentru condiţii extreme.
Consum redus dublat de eficienţa costurilor.

Stivuitoarele noastre hidrodinamice din seria constructiv 4, stabile şi eficiente, se disting prin capacitatea de transfer ridicată 
pentru orice tip de sarcini de transport. Fie că este vorba despre un traseu mediu sau lung sau de condiţii meteo extreme - 
stivuitoarele diesel şi GPL, reprezintă utilaje universale fiabile, în special în aplicaţii la exterior. Acesta se datoreaza 
motoarelor industriale Kubota, robuste, cu mare durată de viaţă dotate cu un sistem de răcire performant. Axul central cu 
eficienta optimizata si frana cu discuri umede, asigura o franare excelenta. Catargul de ridicare compact, cu doua ferestre, 
oferă cea mai bună vizibilitate pentru transferul rapid şi confortabil al sarcinilor. Zgomotul minimizat şi emisiile reduse 
reprezintă alte avantaje ale acestor vehicule cu necesar redus de întreţinere. Servodirecţia hidraulică pentru ghidare uşoară şi 
precisă, spaţiul pentru picioare generos, precum şi componentele perfect adaptate între ele şi tehnologia de operare 
avansată, permit lucrul concentrat şi eficient.

Toate avantajele dintr-o privire:

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

• Vizibilitate maximă în toate direcţiile datorită design-ului optim al catargului

• Frână de parcare electrică pentru mai multă siguranţă

• Motoare industriale Kubota robuste şi eficiente

• Post de lucru funcţional şi cu vibraţii reduse



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.

Eficienţa economică se îmbină cu 
longevitatea - bazaţi-vă pe 
stivuitoare care nu vă vor dezamăgi 
în nici o situaţie.

Siguranţă ridicată în timpul deplasării 
şi staţionării, vizibilitate excepţională 
şi manevrare simplă a sarcinii pentru 
reducerea specifică a riscurilor în 
depozit. 

Profitaţi de flexibilitate maximă şi creaţi 
un post de lucru ergonomic, care se 
adaptează individual în funcţie de orice 
operator.

Concept de acționare performant și 
eficient
• Motoare industriale Kubota, 

Diesel şi GPL, cu calităţi 
recunoscute.

• Motoare robuste şi moderne, 
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 (motoare Diesel conform 
Directivei 97/68/ CE treapta 3 A).

• Sistemele hidraulice cu 
tehnologie Load-Sensing 
diminuează consumul de energie 
şi încetinesc procesul de 
învechire a uleiului.

Sistem de răcire închis, de mare 
performanță, cu radiator combinat
• Radiator combinat, construcție 

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

• Curățare ușoară datorită 
amplasării verticale a elementelor 
de răcire pentru lichidul de răcire 
al motorului, pentru uleiul 
convertizorului și 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.

Operare în siguranță
• Înălţimea acoperișului de 

protecţie a operatorului 
compatibilă cu lucrul în 
containere.

• Punte oscilantă cu punct de 
cuplare ridicat pentru stabilitate 
ridicată, chiar şi în timpul 
deplasării dinamice.

• Design-ul contragreutăţii face ca 
centrul de greutate al acesteia să 
fie situat jos, oferind astfel 
stabilitate ridicată.

• Sistem de acționare decuplat, 
amplasat pe 4 elemente de 
amortizare.

• Sistem electric, ștechere și 
racorduri protejate contra 
stropilor de apă.

• Cutie cu siguranţe compactă, 
accesibilă cu uşurinţă în orice 
situaţie, aflată în compartimentul 
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 și a furtunurilor.

• 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 siguranță
• Blocare automată a sistemului 

hidraulic și a deplasării după 
părăsirea scaunului.

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

• Plasare automată a transmisiei în 
poziţie neutră din momentul în 
care operatorul părăseşte 
stivuitorul.

• Toate motoarele Diesel 
îndeplinesc cerinţele UE 
prevăzute pentru clasa de emisii 
3a.

Post de lucru ergonomic pentru 
operator
• Cadru de ridicare compact pentru 

vizibilitate multilaterală maximă.
• Spațiu generos pentru picioare 

datorită coloanei de direcție subțiri 
și ușor ajustabile.

• Manevrare ușoară datorită 
servodirecției hidraulice.

• Spațiu pentru picioare cu 
dimensiuni generoase, cu covor 
care asigură absorbția vibrațiilor.

• Manete hidraulice robuste, 
manevrabile ușor și cu precizie 
chiar și cu mănuși.

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

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

• Frână de parcare cu acționare 
electrică.

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

Întreținere ușoară
• Acces optim la spațiul motorului 

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

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

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

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

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



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

DFG 425 2500 kg 7500 mm 18 km/h 4187 mm 0,57 m/s

DFG 430 3000 kg 7500 mm 18 km/h 4333 mm 0,6 m/s

DFG 435 3500 kg 7500 mm 18 km/h 4448 mm 0,5 m/s
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