
Ar dīzeļdegvielu darbināms iekrāvējs
DFG 316-320
Celšanas augstums: 2900-7500 mm / Kravnesība: 1600-2000 kg



Praksē pārbaudīti un universāli –
intensīvai izmantošanai āra 
apstākļos.
Izturīgi, ekonomiski un ar minimālu apkopes darbu apjomu.

Mūsu izturīgie un jaudīgie 3. sērijas iekrāvēji ar hidrodinamisko piedziņu ir īstā izvēle jebkuriem kraušanas un transportēšanas 
uzdevumiem āra apstākļos. Tie pārliecina ar augstu kvalitāti un maksimālu uzticamību – arī intensīvas izmantošanas 
gadījumā.Universāli izmantojamie iekrāvēji ar griezes momenta pārveidotāju, pateicoties visā pasaulē pārbaudītajiem Kubota 
industriālajiem dzinējiem, nodrošina nemainīgu pārkraušanas jaudu un vienlaikus minimālu patēriņu un augstu gaitas 
stabilitāti. Pie citām priekšrocībām var pieskaitīt maigo un vienmērīgo kustības uzsākšanu, gaitu bez vibrācijām vadītāja 
kabīnē un samazināto trokšņu līmeni.Speciālais pretsvara iekrāvēju dizains ar zemu izvietoto smaguma centru nodrošina 
augstu stabilitāti un kustības drošību. Bez tam par drošību gādā elektriskā stāvbremze, optimālā redzamība visos virzienos un 
daudzveidīgās aprīkojuma opcijas. Uz vadītāju orientētie ergonomiskie risinājumi un augstā funkcionalitāte vadītāja kabīnē 
veido bāzi koncentrētai un efektīvai darbu izpildei.

Visas priekšrocības īsumā:

• Dzenošais tilts ar bezapkopes slapjā tipa disku bremzēm

• Teicama redzamība visos virzienos, pateicoties uzlabotam pacelšanas masta 
dizainam

• Elektriskā stāvbremze paaugstinātai drošībai

• Izturīgi un efektīvi Kubota industriālie dzinēji

• Funkcionāla un droša darba vieta ar zemu vibrāciju līmeni



Jūsu Jungheinrich dakšu iekrāvējs,
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Efektivitāte Drošība Individualitāte
Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem iekrāvējiem.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Krautņotājs, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu bizness.

Augsts griezes moments pie maza 
apgriezienu skaita: izturīgā un 
uzticamā hidrodinamiskā piedziņa 
katrā braucienā darbojas optimālajā 
diapazonā.

Inovatīvs iekrāvēja un pacelšanas 
masta dizains, optimāla redzamība 
visos virzienos un visaptverošs 
drošības aprīkojums padara mūsu 
dīzeļdegvielas un gāzes iekrāvējus 
par neatkārtojamiem palīgiem.

Kā radīta ikvienam darbam: 
funkcionālā un no vibrācijām pasargātā 
darba vieta ar vadītājam pielāgotiem 
ergonomikas risinājumiem ir gatava 
visam un ikvienam.

Augstas veiktspējas un efektīva 
piedziņas koncepcija
• Pārbaudīti industriālie 

dīzeļdegvielas un gāzes dzinēji, ko 
ražojis Kubota, paredzēti ilgam 
darbmūžam, lielai kravnesībai un 
uzticami.

• Augsts griezes moments pie 
maza apgriezienu skaita.

• Dzinēja vadība ar slīpās sazobes 
cilindriskajiem zobratiem.

• Dzinēji ar zemu kaitīgo vielu 
emisiju (EK pakāpe 3 A).

• Pēc "Load Sensing” tehnoloģijas 
veidota hidrauliskā sistēma 
samazina enerģijas patēriņu un 
palēnina eļļas novecošanos.

Dzenošais tilts ar bezapkopes slapjā 
tipa disku bremzēm
• Mazs patēriņš, pateicoties tiltu 

koncepcijai ar uzlabotu 
efektivitāti.

• Eļļā iegremdēta bezapkopes 
berzes bremžu sistēma, kas 
nozīmē, ka ir ļoti zemas apkopes 
izmaksas.

• Pateicoties hermētiski 
noslēgtajam korpusam, apkārtējās 
vides apstākļi, kā arī ar apkopi 
saistītie dīkstāves laiki nekādā 
veidā neietekmē iekrāvēja bremžu 
darbību.

Slēgta augstas veiktspējas 
dzesēšanas sistēma ar kombinēto 
dzesētāju
• Kombinētais dzinēja dzesēšanas 

šķidruma, pārnesumu kārbas un 
transmisijas eļļas dzesētājs pilnībā 
no alumīnija bez trausliem 
plastmasas kolektoriem.

• Viegla tīrīšana, pateicoties 
vertikālam dzinēja dzesēšanas 
šķidruma, pārnesumu kārbas un 
transmisijas eļļas dzesēšanas 
elementu izvietojumam.

• Pilnībā slēgta sistēma, kas novērš 
dzesēšanas šķidruma 
iztvaikošanu.

• Efektīvs darbs ar ierīci, saglabājot 
augstu ražīgumu arī paaugstinātas 
apkārtējās vides temperatūras 
apstākļos.

Drošs darbs
• Vadītāja kabīnes jumts, kura 

augstums piemērots darbam 
konteinerā.

• Augstu piekārts stūrējošais tilts 
augstai stabilitātei arī dinamiskas 
braukšanas gadījumā.

• Pretsvara konstrukcija ar zemu 
izvietotu smaguma centru 
stabilitātei.

• Uz četriem amortizatoriem 
atsevišķi nostiprināts dzinējs.

• Pret ūdens šļakatām aizsargāta 
elektrosistēma, kontaktspraudņi 
un pieslēgumi.

• Viegli aizsniedzama, kompakta 
drošinātāju kārba vadītāja kabīnē.

Pacelšanas masts ar uzlabotu 
redzamību
• Teicama kravas pārredzamība, 

pateicoties uzlabotas redzamības 
masta koncepcijai ar kompaktu 
profilu un šļūteņu izvietojumu.

• Liela atlikusī celtspēja arī lielā 
pacelšanas augstumā.

• Lodziņš brīvās pacelšanas cilindra 
traversā drošai strādāšanai 
augšējos plauktu līmeņos.

Papildu drošības aprīkojums
• Automātiska hidraulisko un 

braukšanas funkciju bloķēšana, 
vadītājam nokāpjot no iekrāvēja.

• Brīdinošs skaņas signāls, ja nav 
aktivizēta stāvbremze.

• Visi dīzeļdzinēji atbilst ES 
noteiktajai emisijas pakāpei 3a.

Ergonomiska vadītāja darba vieta
• Kompakts pacelšanas masts ideālai 

redzamībai visos virzienos.
• Pietiekoši daudz vietas 

neierobežotām ceļu un kāju 
kustībām, pateicoties šaurajam un 
viegli regulējamajam stūres statnim.

• Viegla stūrēšana, pateicoties 
hidrauliskajam stūres 
pastiprinātājam.

• Plaša, līdzena kāju zona ar vibrācijas 
slāpējošu paklājiņu.

• Robustas, arī ar darba cimdiem 
viegli un precīzi vadāmas 
hidrauliskās sviras.

• Optimāls displeja un papildierīču 
(piemēram, apgaismojuma un stiklu 
tīrītāju) slēdžu izvietojums vadītāja 
redzamības un aizsniedzamības 
zonā.

• Daudzveidīgas mantu novietošanas 
iespējas, piemēram, krūzīšu turētājs, 
dokumentu piespraude un sīku 
priekšmetu novietne.

• Elektriski darbināma stāvbremze.
• Automašīnai identisks pedāļu 

izvietojums ar pretslīdes 
pārklājumu.

Vienkārša apkope
• Optimāla piekļuve dzinēja 

nodalījumam, pateicoties 90° 
atvēruma leņķim un L-veida 
pārsegam.

• Bez instrumentiem noņemamas 
sānu daļas un grīdas plāksne.

• Nav nepieciešami konkrētajam 
iekrāvēja modelim atbilstoši 
diagnostikas rīki ar speciālu 
programmatūru.

• Liela izmēra degvielas filtri ar ūdens 
separatoru.

• 500 darba stundu motoreļļas 
maiņas intervāls.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Pacelšanas 
augstums (maks.)

Braukšanas 
ātrums bez 
kravas

Darba platums 
(palete 
800x1200 
gareniska)

Celšanas ātrums 
bez kravas

DFG 316 1600 kg 7500 mm 19 km/h 3829 mm 0,58 m/s

DFG 320 2000 kg 7500 mm 19 km/h 3866 mm 0,59 m/s

 

 

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un 
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.  

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas 
Savienības drošības prasībām.  

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv
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