
Funktionel, robust, pålidelig

Vedligeholdelsesfri 
vådlamelbremse

Perfekt udsyn i alle retninger

Robuste 
Kubota-industrimotorer

Ergonomisk arbejdsplads

TFG 540/545/S50
Gastruck med hydrodynamisk transmission 
(momentomformer) (4.000/4.500/5.000 kg)

Vores robuste gastruck, der kan indsættes overalt, med mo-
mentomformer og hydrodynamisk drev tilbyder stor omlæs-
ningskapacitet ved alle transportopgaver. Især over mellem-
lange og lange strækninger kommer den hydrodynamiske 
gaffeltrucks styrke til sin fulde ret: blød og rykfri start og optimal 
virkningsgrad ved mellemhøje og høje hastigheder.

Kubota-motorer, der har høstet anerkendelse på verdensplan, 
giver allerede ved lave omdrejningstal et højt moment. Dine 
fordele: reduceret brændstofforbrug og minimeret støjudvikling. 
Disse robuste og særdeles driftssikre motorer er dimensioneret 
specielt til brug i gaffeltrucks og har lang levetid.

Jungheinrich-drivakslen med optimeret virkningsgrad og inte-
greret, slitagefri lamelbremse i oliebad står for høj driftssikker-

hed og lave serviceomkostninger. På grund af den indkapslede 
konstruktion påvirkes bremsevirkningen ikke af miljøpåvirknin-
ger.

Arbejdspladsen er funktionelt udformet og tilpasset føreren. 
Udsynet i alle retninger er optimalt. Udsynet understøttes af den 
kompakte mast med udsynsoptimeret kæde- og slangeføring, 
kompakt profilindskydning samt to udsynsvinduer i traversen til 
friløftcylinderen. Dette giver koncentreret arbejde og skaber de 
bedste forudsætninger for høj ydelse under hele arbejdsskiftet.

Med det specielle Jungheinrich-kontravægtsdesign ligger 
gaffeltruckens tyngdepunkt fysisk optimalt dybt mellem aks-
lerne. Dette giver høje stand- og køresikkerhedsværdier over 
gennemsnittet.
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TFG 540/545/S50

Standardmastversioner TFG 540/545/S50

Løftehøjde
h3

Mastens højde, sænket
h1

Friløft
h2

Mastens højde, hævet
h4

Mastens tiltning frem/
tilbage
α/β

(mm) (mm) (mm) (mm) (°)

TFG 540 / 545 TFG S50 TFG 540 / 545 TFG S50 TFG 540 / 545 TFG S50 TFG 540 / 545 TFG S50

Dobbelt ZT 3030 - 2440 - 150 - 4003 - 6/8

3100 2348 - 150 - 3823 - 6/8 -

3430 - 2640 - 150 - 4403 - 6/8

3500 2548 - 150 - 4223 - 6/8 -

4000 2795 - 150 - 4720 - 6/8 -

4030 - 2940 - 150 - 5003 - 6/8

4230 - 3040 - 150 - 5203 - 6/8

4500 3040 - 150 - 5215 - 6/8 -

4730 - 3290 - 150 - 5703 - 6/8

5000 3290 - 150 - 5715 - 6/6 -

5230 - 3540 - 150 - 6203 - 6/6

5500 3540 - 150 - 6215 - 6/6 -

5730 - 3790 - 150 - 6703 - 6/6

6000 3790 - 150 - 6715 - 6/6 -

6230 - 4040 - 150 - 7203 - 6/6

6500 4040 - 150 - 7215 - 6/6 -

Dobbelt ZZ 2932 - 2323 - 1300 - 3955 - 6/8

3142 2323 - 1565 - 3900 - 6/8 -

3332 - 2523 - 1500 - 4355 - 6/8

3542 2523 - 1765 - 4300 - 6/8 -

3825 - 2770 - 1747 - 4848 - 6/8

4035 2770 - 2012 - 4793 - 6/8 -

4185 - 2950 - 1927 - 5208 - 6/8

4395 2950 - 2192 - 5153 - 6/8 -

4885 - 3300 - 2277 - 5908 - 6/6

5095 3300 - 2542 - 5853 - 6/6 -

5314 - 3515 - 2492 - 6337 - 6/6

5524 3515 - 2757 - 6282 - 6/6 -

Tredobbelt DZ 4400 2223 - 1465 - 5158 - 6/8 -

4420 - 2323 - 1300 - 5443 - 6/8

4720 - 2423 - 1400 - 5743 - 6/6

5000 2423 - 1665 - 5758 - 6/6 -

5220 - 2590 - 1567 - 6243 - 6/6

5500 2590 - 1832 - 6258 - 6/6 -

5750 - 2770 - 1747 - 6773 - 6/6

6000 2770 - 2012 - 6758 - 6/6 -

6280 - 2950 - 1927 - 7303 - 6/6

6500 2950 - 2170 - 7280 - 6/6 -

6780 - 3120 - 2097 - 7803 - 6/6

7000 3120 - 2350 - 7770 - 6/6 -

7320 - 3300 - 2277 - 8343 - 6/6

7500 3300 - 2490 - 8310 - 6/6 -



Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun tekniske værdier for standardenheden. Andre hjul, andre master, ekstraanordninger osv. kan resultere i andre værdier.

Tekniske data i henhold til VDI 2198

Version: 05/2016
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1.1 Producent (kort betegnelse)  Jungheinrich

1.2 Producentens typebetegnelse  TFG 540 TFG 545 TFG S50

1.3 Drev  gas

1.4 Betjening: manuel, gående, stående, siddende, plukketruck  siddende

1.5 Løfteevne/last Q t 4 4,5 5

1.6 Lastens tyngdepunkt c mm 500 500 600

1.8 Lastafstand x mm 564 564 579

1.9 Akselafstand y mm 1.850 1.925 2.000

V
æ

g
t 2.1 Egenvægt  kg 6.090 6.480 7.360

2.2 Akselbelastning med last for/bag  kg 8.950 / 1.140 9.780 / 1.200 10.930 / 1.430

2.3 Akselbelastning uden last for/bag  kg 2.650 / 3.440 2.790 / 3.690 2.980 / 4.380
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3.1 Dæk  luft

3.2 Dækstørrelse for  mm 300-15

3.3 Dækstørrelse bag  mm 7.00-12

3.5 Hjul, antal for/bag (× = drevet)  2x/2

3.6 Sporbredde, for b10 mm 1.160

3.7 Sporbredde, bag b11 mm 1.150
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4.1 Tiltning mast/gaffelslæde frem/tilbage α/β ° 6/8

4.2 Mastens højde (sænket) h1 mm 2.240 2.240 2.348

4.3 Friløft h2 mm 150

4.4 Løftehøjde h3 mm 2.900 2.900 2.846

4.5 Mastens højde, hævet h4 mm 3.615 3.615 3.819

4.7 Højde over sikkerhedstaget (kabine) h6 mm 2.330

4.8 Siddehøjde/ståhøjde h7 mm 1.245

4.12 Anhængertrækkrogens højde h10 mm 535

4.19 Samlet længde l1 mm 4.120 4.250 4.320

4.20 Længde inkl. gaffelbagside l2 mm 2.970 3.100 3.170

4.21 Samlet bredde b1/b2 mm 1.445

4.22 Gaffelmål s/e/l mm 50 / 125 / 1.150 50 / 150 / 1.150 60 / 150 / 1.150

4.23 Gaffelslæde ISO 2328, klasse/type A, B  3A 3A 4A

4.24 Gaffelslædebredde b3 mm 1.260

4.31 Frihøjde med last under masten m1 mm 165 160 155

4.32 Frihøjde midte akselafstand m2 mm 205 200 200

4.33 Arbejdsgangbredde ved palle 1000 x 1200 på tværs Ast mm 4.439 4.514 4.601

4.34 Arbejdsgangbredde ved palle 800 x 1200 på langs Ast mm 4.639 4.714 4.801

4.35 Venderadius Wa mm 2.675 2.750 2.822

4.36 Mindste omdrejningspunkt afstand b13 mm 830 865 900
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5.1 Kørehastighed med/uden last  km/t 18 / 19 18 / 18 18 / 18

5.2 Løftehastighed med/uden last  m/s 0,53 / 0,55

5.3 Sænkehastighed med/uden last  m/s 0,55 / 0,45

5.5 Trækkraft med/uden last  N 23.500 / 23.500

5.7 Stigeevne med/uden last  % 23,5 / 41 21,5 / 38 19 / 30

5.9.2 Accelerationstid med/uden last på 15 m  S 5,2 / 4,6 5,4 / 4,7 5,7 / 4,9

5.10 Driftsbremse  hydraulisk

5.11 Parkeringsbremse  hydraulisk
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n
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7.1 Motorens producent/type  Kubota WG3800

7.2 Motoreffekt i henhold til ISO 1585  kW 64

7.3 Nominelt omdrejningstal  /min 2.200

7.4 Cylindertal  4

7.4.1 Slagvolumen  cm³ 3.769

7.5 Brændstofforbrug iht. EN 16796  kg/t 5,6 6 6,5

CO-ækvivalent iht. EN 16796  kg/t 19 20,3 22
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8.1 Kørestyringstype  hydrodynamisk

8.2 Arbejdstryk for påbygningsaggregater  bar 230

8.3 Oliestrøm for påbygningsaggregater  l/min 40

8.4 Støjniveau ved førerens øre i henhold til EN 12 053  dB (A) 82

8.6 Styring  hydraulisk



TFG 540/545/S50

Standardudstyr:
• Håndtag på A-søjlen.
• Stivertag.
• Svingningsafkoblet sikkerhedstag.
• Behovstilpasset, hydraulisk styring i 

Load Sensing-teknik.
• Ratstamme med indstillelig hældning.
• Retningsvælger på ratstammen.
• Mekanisk enkelthåndtag på siden af 

pulten.
• Display med blændfri visning af drift-

stimer. Kontrollamper til motorolietryk, 
kølervæsketemperatur, batteriladning, 
parkeringsbremse, gearolietemperatur, 
bremsevæskestand, neutralvisning.

• Akustisk advarsel ved høj stigning i 
kølervæsketemperatur.

• MSG20-kunstlædersæde med automa-
tisk hoftesele og mekanisk affjedring. 
Indstillingsmuligheder: Længdeindstil-
ling, hældning på ryglæn, vægtindstil-
ling (op til 130 kg).

• Fralægningsplads til det daglige arbej-
de, kopholder.

• Støj- og svingningsreducerende gum-
migulvmåtte.

• Pedalplacering som i en bil.
• Lamelbremse i oliebad med elektrisk 

aktiveret parkeringsbremse.
• To halogenforlygter og to bremse-/

baglygter på kontravægten.

• Hydraulisk reguleringsventil i Load 
Sensing-teknik.

• Fuldstrøms-hydraulikoliefiltrering med 
indsugnings- og returløbsfiltrering for 
optimal olierenhed.

• Luftfilter med integreret cyklonudskil-
ler.

• 1–trins-gearkasse.
• Oliekøler til momentomformer og 

gearolie.
• Lukket kølesystem (tryksystem).
• Påhængskobling (styrestangsholder) 

med rangeringsdorn på kontravægten.
• Undervognsafdækning.



Udnyt fordelene

Opstigning via et dybt, bredt trin. 
Stort, stabilt håndtag, der er svejset 
sammen med sikkerhedstaget

Display i førerens synsfelt Pedaler anbragt som i en alminde-
lig bil med skridsikker overflade

Optimalt overblik over lasten med 
mastkoncept med forbedret udsyn

Kraftigt og effektivt fremdriftskon-
cept
• Anerkendte industrimotorer fra Kubota 

til hård indsats.
• Højt drejningsmoment samtidig med 

lave omdrejningstal.
• Motorstyring via skråt fortandede, 

cylindriske tandhjul.
• Motorer med lave emissioner af skade-

lige stoffer.

Ergonomisk førerplads
• Optimalt udsyn i alle retninger med 

udsynsoptimeret tag-, bagende- og 
pultdesign.

• Rummelig knæ- og benplads med smal 
og desuden let indstillelig ratstamme.

• Let arbejde med hydraulisk servosty-
ring.

• Komfortabelt førersæde med høj 
fjedringskomfort og mange indstillings-
muligheder.

• Lave vibrationer for føreren med vibra-
tionsafkoblet sikkerhedstag.

Mast og hydraulik
• Ind- og udkøringsdæmpning omkring 

mastovergangene.
• Stor restløfteevne ved høje løftehøjder.
• Optimalt overblik over lasten med 

mastkoncept med forbedret udsyn.
• Kompakt profilindskydning.
• Udsynsoptimeret slangeføring.
• Udsynsvindue i traversen til friløftcylin-

deren for sikre arbejdsforhold på højere 
reolniveauer.

Jungheinrich-drivaksel med vedlige-
holdelsesfri lamelbremse i oliebad
• Akselkoncept med optimeret virknings-

grad for lavt forbrug.

• Lamelbremse i oliebad, næsten vedli-
geholdelsesfri.

• Ingen begrænsning af bremseeffekten 
som følge af indkapslet konstruktion

Frakoblet drivstreng
Forbedring af kørekomforten og re-
duktion af helkropsvibrationerne til et 
minimum:
• Dæmpningselementer, der er lejret 

firedobbelt på drivenheden.
• Kardanakselkombination med kardan-

led.

Lukket højeffektivt kølesystem med 
kombikøler
• Kombikøler helt i aluminium til køler-

væske, omformer og gearolie.
• Kølerelementernes lodrette arrange-

ment giver let rengøring.
• Uden fordampning af kølervæske med 

fuldstændigt lukket system.

Enkel vedligeholdelse
• Optimal adgang til motorrummet med 

90-graders-åbningsvinkel og L-formet 
afdækning.

• Sidestykker og bundplade tages let af 
uden værktøj.

• Enkel, hurtig og omkostningsvenlig 
vedligeholdelse - uden ekspertviden.

• Anvendelse af robuste komponenter af 
høj kvalitet.

• Interval for olieskift på 500 driftstimer.

Sikker, elektrisk version med høj be-
lastningsevne
• Stænkbeskyttede elektriske dele, stik 

og tilslutninger.
• Kompakt sikringskasse på siden af pul-

ten i førerrummet, der altid er let at nå.

Højt anbragt pendulaksel
• Høj, passiv sikkerhed og kørestabilitet 

også ved dynamisk kørsel med reduce-
rede pendulbevægelser med højtpla-
ceret drejningspunkt for styreaksel.

Optimeret kontravægtsdesign
• Placering af tyngdepunktet nedefter og 

foran med kontravægtsdesign.
• Optimal placering mellem akslernes 

dybtliggende tyngdepunkt.

Komfortekstraudstyr
• For- og bagrude i hærdet sikkerheds-

glas.
• Tagrude af sikkerhedsglas.
• Bagrude med varme (med vertikal 

skyderude).
• Varme inkl. luftdyser til forrude.
• Panoramabakspejl.
• Multifunktionsarmlæn med integrerede 

hydraulikbetjeningselementer.

Gør vores karakteristiske sikkerheds- 
og miljøfordele til din fordel:
• Automatisk hydraulik- og startspærre, 

når sædet forlades: Tilt, løft, sænkning 
og kørsel er kun mulig, når sædet er 
optaget.

• Akustisk advarsel, når førersædet forla-
des uden aktivering af standbremsen.

• Automatisk neutralstilling af gearet, 
så snart føreren forlader trucken efter 
aktivering af køreretningskontakten.



Udnyt fordelene

Enkel og hurtig service til en for-
nuftig pris

Sidestykker kan let fjernes uden 
værktøj

Parkeringsbremse med elektrisk 
aktivering, let betjening med tryk-
knap.

Varmeanlæg inkl. luftdyse til for-
rude



T
_

T
FG

 5
4

0
/5

4
5

/S
5

0
_

10
2

0
18

_
d

a_
D

K
_

0
0

0

Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.

Vores fabrikker i Norderstedt, 
Moosburg og Landsberg 

er certificeret.


