
Dieselheftruck
DFG 425-435
Hefhoogte: 2.900-7.500 mm / Capaciteit: 2.500-3.500 kg



De high performance allrounder
voor extreme omstandigheden.
Zuinig en kostenefficiënt.

Onze stabiele en efficiënte hydrodynamische heftrucks van de 4-serie maken indruk door hun hoge omslagprestaties bij 
uiteenlopende transporttaken. Middellange afstanden, lange afstanden of extreme weersomstandigheden – onze diesel 
heftrucks en LPG heftrucks zijn dankzij hun robuuste en duurzame Kubota motoren met high performance koelsysteem 
betrouwbare alleskunners. De qua rendement geoptimaliseerde aandrijfas met natte lamellenrem zorgt voor een 
uitstekende remwerking. De compacte hefmast biedt een optimaal zicht op de last voor een snelle en comfortabele omslag 
van lasten. Een minimale geluidsontwikkeling en geringe emissies zijn extra voordelen van de onderhoudsarme trucks. 
Hydraulische stuurbekrachtiging voor moeiteloos en uiterst nauwkeurig sturen, een royale voetenruimte, optimaal op elkaar 
afgestemde componenten en een geavanceerde bedieningstechnologie scheppen de ideale voorwaarden voor 
geconcentreerd en doeltreffend werken.

Uw voordelen:

• Aandrijfas met onderhoudsvrije, natte lamellenrem

• Optimaal zicht rondom dankzij een uitgekiend hefmastconcept

• Elektrische parkeerrem voor meer veiligheid

• Robuuste en efficiënte industriemotoren van Kubota

• Functionele en trillingsarme werkplek



De Jungheinrich heftruck
voor een maximaal klantvoordeel.

Efficiëntie Veiligheid Individualiteit
Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

Beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Een truck die net zo 
individueel is als uw bedrijf.

Rendabiliteit en duurzaamheid in 
één: vertrouw op een heftruckfamilie 
die met u door dik en dun gaat.

Een hoge rijveiligheid en stabiliteit, 
een uitstekend zicht en een 
eenvoudige bediening helpen de 
risico’s in uw magazijn te verkleinen. 

Profiteer van een maximale flexibiliteit 
en ontwerp een ergonomische 
werkplek die zich op de specifieke 
eisen van iedere bestuurder instelt.

Krachtige en efficiënte aandrijving
• Beproefde industriemotoren van 

Kubota in diesel- en lpg- 
uitvoering.

• Robuuste en moderne motoren, 
speciaal gemaakt voor een lange 
levensduur, hoge belastbaarheid 
en betrouwbaarheid.

• Hoog vermogen bij laag 
toerental.

• Motorregeling via schuin vertande 
tandwielen.

• Motoren met lage uitstoot 
(dieselmotoren voldoen aan 
97/68/ EG fase 3A).

• Hydraulisch systeem in load- 
sensing-technologie verlaagt het 
energieverbruik en vertraagt de 
veroudering van de olie.

Gesloten 
hoogrendementskoelsysteem met 
combikoeler
• Combikoeler volledig in 

aluminiumuitvoering voor 
motorkoelvloeistof, 
koppelomvormer en 
transmissieolie – zonder 
storingsgevoelig reservoir van 
kunststof.

• Eenvoudige reiniging door 
verticale positionering van de 
koelelementen.

• Volledig gesloten systeem ter 
voorkoming van 
koelvloeistofverdamping.

Betrouwbaar werken zonder 
prestatieverlies ook bij hogere 
omgevingstemperaturen.

Veilig werken
• Containerbestendige hoogte van 

het beschermdak.
• Hoog bevestigde pendelas voor 

een hoge rijstabiliteit ook bij 
dynamisch rijden.

• Contragewichtdesign met laag 
eigen zwaartepunt voor een 
goede stabiliteit.

• Ontkoppelde 4-voudig op 
dempingselementen gelagerde 
aandrijving.

• Tegen spatwater beschermde 
elektronica, stekkers en 
aansluitingen.

• Makkelijk bereikbaar, compact 
zekeringskastje in de 
bestuurdersruimte.

Geoptimaliseerd hefmastontwerp 
qua zicht
• Optimaal zicht op de last dankzij 

het geoptimaliseerde 
hefmastconcept met compacte 
profielen en slanggeleiding.

• Hoog restdraagvermogen ook op 
grote hefhoogtes.

• Kijkvenster voor veiliger werken 
op hogere liggerniveaus.

Verdere veiligheidsopties
• Automatische hydraulische rem 

en parkeerrem bij verlaten van de 
stoel.

• Akoestische waarschuwing bij 
niet-activering van de 
parkeerrem.

• Versnellingsbak wordt 
automatisch in neutraal 
geschakeld bij het verlaten van de 
heftruck.

• Alle dieselmotoren voldoen aan 
het in de EU voorgeschreven 
uitlaatgasniveau 3a.

Ergonomische bestuurdersplaats
• Compacte hefmast voor een 

optimaal zicht in alle richtingen.
• Royale knie- en beenruimte dankzij 

de smalle en bovendien 
gemakkelijk verstelbare stuurkolom.

• Gemakkelijk sturen dankzij 
stuurbekrachtiging.

• Royale voetruimte met 
trillingsdempende voetmat.

• Robuuste, makkelijk en precies te 
bewegen hydraulische hendels, 
ook met handschoenen.

• Optimale opstelling van display en 
optieschakelaars (bv. verlichting en 
ruitenwisser) in het gezichtsveld of 
binnen handbereik van de 
bestuurder.

• Veel opbergmogelijkheden zoals 
bekerhouder, documentenhouder 
en opbergvak voor kleine 
voorwerpen.

• Elektrisch bedienbare parkeerrem.
• Pedaalopstelling zoals in een auto 

met antislip oppervlakken.

Eenvoudig onderhoud
• Optimale toegang tot de 

motorruimte door openingshoek 
van 90° en L-vormige kap.

• Zijdelen en bodemplaat kunnen 
zonder gereedschap worden 
verwijderd.

• Geen truckspecifieke diagnosetools 
met speciale software nodig.

• Groot brandstoffilter met 
waterafscheider.

• Olieverversing bij elke 500 
draaiuren.



Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:

Naam Capaciteit/last Hefhoogte (max.) Rijsnelheid Werkbreedte 
(pallet 800x1200 
longitudinaal)

Hefsnelheid on
belast

DFG 425 2.500 kg 7.500 mm 18 km/h 4.187 mm 0.57 m/s

DFG 430 3.000 kg 7.500 mm 18 km/h 4.333 mm 0.6 m/s

DFG 435 3.500 kg 7.500 mm 18 km/h 4.448 mm 0.5 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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