
Elektrische 
vorkheftrucks
De perfecte combinatie van 
prestaties en efficiëntie.
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03

Jungheinrich EFG 
elektrische vorkheftrucks.
Uw belangrijkste voordelen in één oogopslag.

Verkrijgbaar met 

krachtige lithium- 

ion technologie of 

loodzuur batterijen 

met 2Shifts1Charge.

Perfect 360°-zicht,  

optimaal comfort, intuïtieve 

en gebruiksvriendelijke 

bediening.

Uitgebreide hulpsystemen  

voor meer veiligheid,  

productiviteit en efficiëntie.

PureEnergy: optimale 

efficiëntie dankzij het 

perfecte samenspel van 

originele Jungheinrich 

componenten.

Terugwinning van energie 

door regeneratief remmen.

Hoge dynamiek  

en precisie bij  

de handling dankzij 

AC-technologie  

voor de rij- en  

hefmotoren.

Onze wendbare en veelzijdige EFG elektrische vork- 

heftrucks zijn ontwikkeld om topprestaties te leveren bij 

een minimaal energieverbruik. Door te kiezen voor een 

EFG met een innovatieve lithium-ion batterij laat u de 

concurrentie achter u.
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EFG SERIE 1 & 2 Terugwinning van 

energie dankzij het  
regeneratief  
remsysteem  
op de EFG 110.

De EFG 110 met 
compacte mast 
voor een perfecte 
zichtbaarheid.

De EFG 216k met 
maximale efficiëntie 

dankzij het PureEnergy 
technologieconcept.

De ergonomische 
bestuurdersplaats van 

de EFG 115.

SERIE EFG 1 ¹ EFG 2 ¹
Modelnaam 110 | 110k | 113 | 115 213 | 215 | 216 | 216k | 218 | 

218k | 220

Type 3-wiel 3-wiel

Hefhoogte (in mm) 2.300 – 6.500 3.000 – 6.500

Draagvermogen (in kg) 1.000 – 1.500 1.300 – 2.000

Rijsnelheid (in km/u) 12,5 16

Totale lengte (in mm) 2.773 – 2.935 2.924 – 3.145

¹ Sommige modellen zijn verkrijgbaar met een kortere wielbasis en een kleinere draaicirkel (k).



EFG SERIE 1 &  2
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Compacte en 
manoeuvreerbare  
driewielvorkheftrucks.
EFG serie 1 & 2.
Eenvoudig en nauwkeurig manoeuvreren, zelfs in erg 
kleine ruimten, in containers en op vrachtwagens.

SERIE 1
110 | 110k | 113 | 115

Achterwielaandrijving, een compact ont-

werp, indrukwekkende prestatiegegevens 

en een optimale ergonomie – dat zijn de 

troeven van de elektrische driewielvork-

heftrucks van serie 1. Het resultaat: maxi-

male wendbaarheid en snel manoeuvreren 

in erg kleine ruimten. Bovendien is de truck 

geschikt voor elke bestuurder dankzij de 

verstelbare stuurkolom en de drieweg-

regeling van de comfortstoel.

XX Maximale manoeuvreerbaarheid 

dankzij een truckbreedte van slechts 

990 mm.

XX Ultracompacte driewielvorkheftruck 

met éénmotorige achterwiel- 

aandrijving.

SERIE 2
213 | 215 | 216 | 216k | 218 | 218k | 220

De EFG serie 2 biedt ook maximale  

wendbaarheid in erg kleine ruimten en 

op oneffen ondergronden. Het meest  

opvallende kenmerk is de uitstekende 

zichtbaarheid met een aanzienlijk groter 

gezichtsveld dat mogelijk wordt gemaakt 

door de compacte mast.

XX Uiterst veelzijdige allrounder.

XX Optimale energie- en kostenefficiëntie 

met topprestaties dankzij het  

PureEnergy concept.

De ergonomische  
bestuurdersplaats ondersteunt 
efficiënt werken en beschermt 
de bestuurder.

Extreem manoeuvreerbaar, 
zelfs in erg kleine ruimten, 
dankzij 180°-rotatie ter plaatse.
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EFG SERIE 3

EFG SERIE 3
316 | 316k | 318 | 318k | 320

Onze elektrische vorkheftrucks van serie 3 combineren 

maximale manoeuvreerbaarheid en stabiliteit, zelfs op 

oneffen ondergronden, wat van hen de perfecte  oplossing 

voor alle transporttaken maakt. Hun bijzondere kenmerk 

is de hoog gemonteerde scharnierende achteras, die de 

belasting gelijkmatig verdeelt over alle vier de wielen. 

En met het PureEnergy technologieconcept zorgen de 

trucks van deze serie ook voor een optimale energie- 

en  kostenefficiëntie. PureEnergy vermindert het verbruik 

aanzienlijk en verhoogt tegelijk de omslagprestaties. Zoals 

metingen volgens de VDI-cyclus aantonen: bij een maxi-

male omslag verbruiken onze EFG trucks van serie 3 tot 

15% minder energie dan vergelijkbare trucks van con-

currerende merken.

XX Maximale stabiliteit en rijveiligheid door een optimale 

gewichtsverdeling over alle vier de wielen.

XX Moeiteloos werken dankzij de ergonomische 

bestuurdersplaats.

XX Veelzijdigheid en flexibiliteit, zowel voor binnen- als 

buitentoepassingen.

De ergonomische 
bestuurdersplaats 
biedt bewegingsvrijheid 
en individuele regel- 
opties – voor bijzonder 
efficiënt werken.

De elektro  
hydraulische  
besturing verzekert 
uiterste precisie en 
beperkt ongewenste 
stuurbewegingen tot 
een minimum.

Betrouwbare 
allrounders voor elke 
magazijnomgeving.
EFG serie 3.
Perfecte mix van wendbaarheid en stabiliteit, 
zelfs op oneffen ondergronden.



EFG SERIE 3
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Optimale stabiliteit, 
zelfs op oneffen 
ondergronden met  
de EFG 320.

De EFG 320 biedt 
maximaal bedienings-

comfort met zijn 
ergonomische 

bestuurdersplaats.

De EFG 320 met  
compacte mast.

Maximale efficiëntie 
dankzij het PureEnergy 

technologieconcept 
van de EFG 320.

¹ Sommige modellen zijn verkrijgbaar met een kortere wielbasis en een 
kleinere draaicirkel (k).

SERIE EFG 3 ¹
Modelnaam 316 | 316k | 318 | 318k | 

320

Type 4-wiel

Hefhoogte (in mm) 3.000 – 6.500

Draagvermogen (in kg) 1.600 – 2.000

Rijsnelheid (in km/u) 17

Totale lengte (in mm) 3.140 – 3.248
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EFG SERIE 4

De EFG 430s voor 
industriespecifieke 

toepassingen.

Nauwkeurige handling  
van speciale ladingen  

met de EFG 425k. 

De EFG 425k met voorzet- 
apparatuur voor zware lasten.

¹ Sommige modellen zijn verkrijgbaar met een kortere wielbasis en een 
kleinere draaicirkel (k).

² Sommige modellen zijn verkrijgbaar met een hoger draagvermogen 
en een grotere spoorbreedte (S).

SERIE EFG 4 ¹ ²
Modelnaam 425 | 425k | 430 | 430k |  

S30

Type 4-wiel

Hefhoogte (in mm) 2.900 – 7.500

Draagvermogen (in kg) 2.500 – 3.000

Rijsnelheid (in km/u) 20

Totale lengte (in mm) 3.446 – 3.617

De EFG serie 4 met  
minimale trillingen dankzij 

de ontkoppeling van de 
cabine en het chassis.



EFG SERIE 4
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Veelzijdige vorkheftrucks 
voor veeleisende 
toepassingen.  
EFG serie 4.
Kracht en uithoudingsvermogen voor flexibel 
gebruik bij binnen- en buitentoepassingen.

EFG SERIE 4
425 | 425k | 430 | 430k | S30

Onze elektrische vierwielheftrucks van serie 4 bieden 

indrukwekkende, duurzame prestaties voor efficiënt 

gebruik in nagenoeg alle sectoren. Dankzij drie ver-

schillende bandentypes en een hoge bodemvrijheid zijn 

ze ook geschikt voor buitentoepassingen. En dankzij ons 

PureEnergy technologieconcept bewijzen de trucks hun 

uitstekende energie- en kostenefficiëntie. Zoals metingen 

volgens de VDI-cyclus aantonen: bij een maximale omslag 

verbruiken onze EFG trucks van serie 4 tot 10% minder 

energie dan vergelijkbare trucks van concurrerende 

merken. Tegelijkertijd wordt de ergonomie versterkt door 

talrijke technische innovaties.

XX Optimale zichtbaarheid door een groter gezichtsveld.

XX S-reeks voor bijzonder zware en veeleisende 

toepassingen.

Ideaal voor specifieke 
industriële eisen en het 
gebruik van speciale 
voorzetapparatuur.

Optimale bodem-
vrijheid en banden 
geschikt voor  
nagenoeg elke 
ondergrond.
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EFG SERIE 5

Voor veeleisende 
toepassingen  
in alle sectoren.
EFG serie 5.
Ideaal voor de zwaarste lasten en het gebruik 
van complexe voorzetapparatuur.

EFG SERIE 5
535k | 540 | 540k | 545 | 545k | 550 | S40 | S50

Met hun indrukwekkende draagvermogen vormen onze 

elektrische vierwielvorkheftrucks van serie 5 de ideale 

oplossing voor industriespecifieke toepassingen met 

 voorzetapparatuur. Meer nog, met ons PureEnergy 

technologie concept realiseren ze de best mogelijke 

energie- en kostenefficiëntie in combinatie met  maximale 

prestaties. PureEnergy vermindert het energieverbruik 

en zorgt voor een aanzienlijke toename van de omslag-

prestaties. Zoals metingen volgens de VDI-cyclus 

 aantonen: bij een maximale omslag verbruiken onze EFG 

trucks van serie 5 tot 20% minder energie dan vergelijkbare 

trucks van concurrerende merken.

XX Optimale energie-efficiëntie, zelfs bij de zwaarste 

toepassingen.

XX S-reeks voor zware lasten met voorzetapparatuur.

Op maat van tal van 
sectoren met specifieke 
voorzetapparatuur.

Optimale zichtbaar-
heid dankzij de  
compacte mast met 
een groot gezichtsveld.



EFG SERIE 5
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De EFG S50s met diverse 
voorzetapparatuur voor 
nagenoeg alle lasten.

De EFG S50s met dynamische 
handling op basis van het 
geselecteerde rijprogramma.

SERIE EFG 5 ¹ ²
Modelnaam 535k | 540 | 540k | 545 | 

545k | 550 | S40 | S50

Type 4-wiel

Hefhoogte (in mm) 2.846 – 7.320

Draagvermogen (in kg) 3.500 – 5.000

Rijsnelheid (in km/u) 17

Totale lengte (in mm) 3.805 – 4.102

¹ Sommige modellen zijn verkrijgbaar met een kortere wielbasis en een 
kleinere draaicirkel (k).

² Sommige modellen zijn verkrijgbaar met een hoger draagvermogen 
en een grotere spoorbreedte (S).

De EFG S40s is 
een echte kracht-

patser voor de 
meeste veeleisende 

toepassingen.
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LITHIUM-ION ENERGIE

Tot 20% minder  
energieverbruik dan 
loodzuur batterijen.

Voor de helft geladen 
in slechts 30 minuten, 

volledig geladen in  
80 minuten.

Veel groter  
uithoudingsvermogen 

bij meerploegen- 
systeem.

Onderhoudsvrije 
werking.

Drie keer langere  
levensduur dan  

loodzuur batterijen.

Vijf jaar  
garantie.
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Lithium-ion – uw 
concurrentieel voordeel.
100% tevredenheid. 
Gegarandeerd.

VOORDEEL: LITHIUM-ION TECHNOLOGIE
Met lithium-ion batterijen van Jungheinrich kunt u genieten van de voordelen van wat veruit 

de meest duurzame energiebron is. Jungheinrich ontwikkelt en produceert zijn batterijen, 

laders en alle belangrijke truckcomponenten zelf. Dit garandeert een perfect samenspel 

tussen alle delen van het systeem, wat steeds in optimale prestaties resulteert. Extreem 

korte laadtijden en een onderhoudsvrije werking maken een zo goed als ononderbroken 

inzet van lithium-ion trucks mogelijk. Vermogen is steeds beschikbaar, zonder tekenen van  

vermoeidheid. Dit voortreffelijke uithoudingsvermogen wordt versterkt door onze garantie. 

Wij zijn er van overtuigd dat u onder de indruk zal zijn.

VOORDEEL: PUREENERGY
Dankzij ons PureEnergy technologieconcept koppelen de elektrische vorkheftrucks  

maximale prestaties aan een minimaal energieverbruik. PureEnergy vermindert het verbruik 

terwijl het de omslagprestaties aanzienlijk doet toenemen. Dit wordt mogelijk gemaakt door 

de geavanceerde AC-technologie in combinatie met het compacte bedieningsapparaat en 

een compact hydraulisch aggregaat.
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HULPSYSTEMEN & PRESTATIEPAKKETTEN

Perfectie in elk detail.  
Onze hulpsystemen  
en prestatiepakketten.
Geavanceerde oplossingen om uw veiligheid, 
efficiëntie en productiviteit te verbeteren.

HULPSYSTEMEN

addedVIEW
Vier digitale camera’s bieden de bestuurder een perfect 

360°-zicht. Niet alleen kan de bestuurder de voor- en  

achteruitrijcamera’s gebruiken, hij kan zijn truck ook vanuit 

vogelperspectief bekijken. Alle camerabeelden verschijnen 

rechtstreeks op het cockpitdisplay – ofwel afzonderlijk 

ofwel simultaan via een splitscreenfunctie.

curveCONTROL
Bij het nemen van bochten wordt de snelheid van de truck 

actief verlaagd op basis van de huidige last en de stuur-

hoek. Dit zorgt voor maximale rijstabiliteit en veiligheid 

voor de getransporteerde last. Ook de doorvoercapaciteit 

wordt tegelijkertijd verhoogd.

driveCONTROL
De trucksnelheid wordt automatisch geregeld volgens 

de huidige hefhoogte. Dit garandeert dat de geheven last 

steeds veilig wordt getransporteerd.

liftCONTROL
Op basis van de huidige last wordt de hefsnelheid auto-

matisch geregeld vanaf een hefhoogte van circa 1.500 mm.  

Dit garandeert dat de last veilig wordt opgetild en vermindert 

het risico op ongevallen aanzienlijk.

tiltCONTROL
Wanneer ongeveer één derde van de nominale capaciteit 

is bereikt, wordt de masthoek automatisch aangepast. 

Hierdoor wordt actief voorkomen dat de heftruck kantelt, 

zodat de bestuurder zich op zijn taak kan concentreren.

zoneCONTROL
Dit elektronisch systeem bewaakt en stuurt de bewegings-

patronen in vooraf gedefinieerde magazijnzones. Het kan 

automatische acties uitvoeren, zoals een poort openen of 

een waarschuwingslicht activeren. Indien nodig kan het 

systeem ook ingrijpen in de heftruckfuncties,  bijvoorbeeld 

in geval van beperkingen van de hefhoogte, als het lossen 

verboden is of door actief te remmen in gevaarlijke zones.

PRESTATIEPAKKETTEN

EFFICIËNTIE
Het Efficiency-pakket garandeert heel energiezuinig 

heffen en rijden en maakt zo een aanzienlijk lager verbruik  

mogelijk. Het is ideaal voor toepassingen waarbij de nadruk 

ligt op snel en efficiënt heffen en rijden, meer dan op de 

maximaal bereikbare omslagcapaciteit.

drive&liftPLUS
Door grotere rij- en hefsnelheden aan te bieden, benut het 

drive&liftPLUS-pakket alle technische mogelijkheden van 

de vorkheftruck. Dit garandeert maximale prestaties en de 

hoogste omslagcapaciteit.
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driveCONTROL maakt nog 
gevoeliger manoeuvreren 

mogelijk tijdens de werkcyclus.

tiltCONTROL past 
de kantelhoek van de 

mast automatisch aan 
de last aan.

Het hefsnelheidsregel-
systeem liftCONTROL 
staat garant voor het 
veilig heffen van lasten.
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01 

Optie paneel – ergonomisch 
geïntegreerd in de armleuning. 
Voor een snelle en eenvoudige 
communicatie tijdens  
opeenvolgende taken.

02 

Regelbare bedieningshendel 
– soloPILOT (standard),  
multiPILOT of duoPILOT  
(zie afbeelding).

03 

TFT-kleurendisplay –  
hoge resolutie en hoog  
contrast, met intuïtieve  
bediening – voor een  
ontspannen en productieve 
werkdag.

04 

Ruimtebesparende  
stuurkolom – oneindig  
regelbaar in twee richtingen. 
Ergonomische aanpassing aan 
alle bestuurders.

05 

Ruime voetruimte met enkele 
of dubbele pedaal bediening 
(vanaf serie 2).

06 

Trillingsarme zetel voor een 
maximaal bestuurderscomfort 
en moeiteloos relax werken.

07 

Instelbare armleuning met 
groot opbergvak –  
perfecte ergonomie voorzien 
op iedere lichaamsgrootte.

soloPILOT: Alle hydraulische 
functies, de rijrichtingselectie 
en de claxon in één enkele 
hendel. Bediening van alle 
functies met uiterste precisie.

multiPILOT: Eenvoudige 
invoer van bedienings- 
commando’s zonder uw  
hand te bewegen – met  
ergonomisch  
geoptimaliseerde grip.

duoPILOT: Precisieregeling 
van de truck via twee  
onafhankelijke  hendels. 
Op vraag individueel 
configureerbaar.

Individueel aangepast.
Onze uitrustingsopties.
Elke magazijnomgeving, elke last en elke 
bestuurder is verschillend. Wij maken uw 
truck op maat van al uw wensen.

UITRUSTINGSOPTIES

17
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JUNGHEINRICH FEITEN

Leider in intralogistiek.
Steeds daar voor u. 
Wereldwijd.

Jungheinrich behoort tot ’s werelds toonaangevende 

providers van intralogistieke oplossingen. Met een 

uitgebreid portfolio van trucks, logistieke systemen en 

diensten bieden wij oplossingen op maat zodat u zich 

volledig kunt concentreren op uw kerntaken. Met ons 

uniek directe verkoop- en servicenetwerk kunt u een 

beroep doen op een betrouwbare partner die altijd en 

overal ter wereld aan uw zijde staat.

Onze eigen ondernemingen 
voor directe verkoop  

in 40 landen.

Partnerbedrijven in meer  
dan 80 landen.

Meer dan 18.000 werknemers.

Meer dan 5.400 service-
techniekers naverkoop 

wereldwijd.
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LOGISTIEKE SYSTEMEN
Op basis van onze diepgaande proceskennis en ervaring in talrijke industrieën 

kunnen wij u ook logistieke systemen op maat aanbieden, van manuele tot 

halfautomatische en volledig geautomatiseerde oplossingen. Wij werken dus 

met u samen om uw efficiëntie en productiviteit tot een hoger niveau te 

tillen.

NIEUWE TRUCKS
Heffen, stapelen, transporteren, orderverzamelen – elektrisch, met een 

 verbrandingsmotor of manueel? Ons productportfolio bevat exact de trucks 

waar u naar op zoek bent.

HUURTRUCKS
Het huren van trucks is niet alleen een ideale oplossing voor korte of 

 seizoensgebonden behoeften. Wij bieden huuroplossingen voor elke 

 behoefte, met meer dan 60.000 trucks wereldwijd beschikbaar.

OCCASIETRUCKS
JUNGSTARS zijn occasietrucks van Jungheinrich die tot de beste op de 

markt behoren. Met een hoogwaardige revisie volgens ons 5 sterren principe 

wordt elke truck weer in een uitstekende technische en optische conditie 

gebracht om te voldoen aan de strengste eisen op het gebied van veiligheid 

en duurzaamheid.

DIGITALE OPLOSSINGEN
Met intelligente software en geavanceerde hardwarecomponenten 

 garanderen wij complete digitale connectiviteit binnen uw magazijn. 

Alle processen kunnen centraal met uiterste precisie worden bewaakt en 

bestuurd. Systemen van verschillende fabrikanten kunnen ook eenvoudig 

worden geïntegreerd.

CONSULTING
Producten en diensten moeten exact aan uw behoeften voldoen. Daarom 

steunt onze adviesverlening op een combinatie van voortreffelijke technische 

knowhow met proceskennis en diepgaande industriële expertise. Zo kunnen 

we samen met u de perfecte totaaloplossing vinden.

FINANCIERING
Jungheinrich Financial Services is uw betrouwbare partner tijdens de 

 volledige levenscyclus van uw Jungheinrich-product. Wij bieden u indivi-

duele oplossingen voor heftrucks, rekken, magazijn- en systeemoplossingen, 

rekening houdend met uw budget en de speciale eisen van uw bedrijf.

NAVERKOOP
De optimale werking van uw intralogistieke oplossing is onze  topprioriteit. 

Daarom bieden wij betrouwbare ondersteuning voor uw trucks en  systemen 

met wereldwijd meer dan 5.400 gekwalificeerde servicetechniekers 

 naverkoop. Zo kunnen wij op zeer korte termijn ter plaatse zijn om de 

beschikbaarheid van uw trucks en systemen te herstellen.
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Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105

Esperantolaan 1

3001 Leuven (Heverlee)

Tel. 016 39 87 11

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in 
Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn 
gecertificeerd volgens deze ISO-normen.

Jungheinrich trucks voldoen aan de 
Europese veiligheidsvoorschriften.


