
 

Jungheinrich Polska Sp. z o.o. 
ul. Świerkowa 3 · Bronisze k. Warszawy · 05-850 Ożarów Mazowiecki · tel. +48 22 3328800 

NIP PL1130082801 · BDO 000065321 · REGON 010465346 · KRS 0000137163 

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS · Kapitał zakładowy: 13.000.000 PLN · Zarząd: Jarosław Cisak 

 
Deutsche Bank Polska S.A.   PLN: PL08188000090000001100053008 lub EUR: PL17188000090000001100053040; SWIFT: DEUTPLPX  

mBank S.A.   PLN: PL09114020620000553485001001 lub EUR: PL79114020620000553485001002; SWIFT: BREXPLPWWA3 

 

Oddział Poznań · ul. Magazynowa 2 · 62-052 Komorniki · tel. +48 61 6501800 
Oddział Katowice · ul. Ks. Jana Frenzla 5 · 41-946 Piekary Śląskie · tel. +48 32 2902040 

Oddział Wrocław · ul. Logistyczna 1 · Bielany Wrocławskie · 55-040 Kobierzyce ·tel. +48 71 7197000  

Oddział Gdańsk · ul. Magazynowa 9 · 80-180 Kowale k/Gdańska  · tel. +48 58 6605800  

 

Obowiązują Ogólne Warunki Dostaw i Gwarancji Jungheinrich Polska sp. z o.o.  dostępne pod adresem http://www.jungheinrich.pl/OWDiG.pdf 

Towar pozostaje własnością Jungheinrich Polska Sp. z o.o. do momentu otrzymania pełnej zapłaty. 

 

 

 

SPECJALNA OFERTA DLA KLIENTÓW  

TARGÓW BIZNESU-ŻYWNOŚĆI-MEDYCYNY  

 
ORGANIZATOR SPECJAŁ GRUPA KALITALOWA 

 

 

 

Jungheinrich Polska Sp. z o.o. 
 

Oddział Katowice, Filia Rzeszów 

Menedżer Działu Sprzedaży 

 

Marcin Blajer Maciej Oleksy 

Tel.: 734 413 021 Tel. 664 121 067 
marcin.blajer@jungheinrich.com.pl maciej.oleksy@jungheinrich.com.pl 

  

Oferta Jungheinrich na zakup wózków widłowych 

Szanowny Państwo, 

pragniemy przedstawić Państwu ofertę na zakup wózka widłowego firmy Jungheinrich: 

 

Typ TFG 316 
 

 

 

      

           

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

4h  
czas reakcji 

serwisu 

93% CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH  
dostępnych do 7.00  

następnego dnia 

SKLEP  
INTERNETOWY  

z wyposażeniem 
magazynu 

UŻYWANE  
wózki widłowe 

z gwarancją 

WYNAJEM 
krótko i długoterminowy 
z 7 lokalizacji w Polsce, 

flota ponad 3000 wózków 

REGAŁY  
MAGAZYNOWE 

z 60 letnim doświadczeniem  
6 Oddziałów w Polsce 

250 mobilnych techników 
serwisu 
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Jungheinrich Wózek widłowy z silnikiem na gaz  TFG 316 

Udźwig / ładunek                 Q:                         1.600 kg 

Długość wideł l : 1.150 mm 

Wysokość wózka z daszkiem  

ochronnym (z kabiną) h6 : 2.120 mm 

Szerokość całkowita b1 : 1.113 mm 

Rodzaj masztu : Podwójny maszt ZT 

Wysokość podnoszenia h3 : 3.100 mm 

Wysokość wózka z masztem  

złożonym h1 : 2.116 mm 

Wolny skok h2 : 150 mm 

 

 

Wyposażenie dodatkowe ujęte w cenie 

 Widły ISO 2A, 40 x 100 x 1150 mm (1 para)  

 Zintegrowany przesuw boczny +/- 100 mm szer. 980 mm, ISO 2A, 4 rolki 

 Dodatkowe funkcje hydrauliczne ZH1 

 Krata ochronna ładunku 

 Oświetlenie 2+1 

 Rura wydechowa wyprowadzona do góry 

 

Wyposażenie oferowanego modelu - opis 

PRZEKŁADNIA HYDRODYNAMICZNA   

 Płynne ruszanie z miejsca i łagodne 

wyhamowywanie  

 Bezpieczne wykonywanie operacji z ładunkiem 

 Pedały rozmieszczone jak w samochodzie z 

powierzchnią antypoślizgową 

 

 

BEZOBSŁUGOWY SYSTEM HAMULCOWY  

 Hermetyczna obudowa zabezpiecza przed  

wpływem warunków atmosferycznych 

 Bezobsługowa konstrukcja w kąpieli olejowej 

 

AUTOMATYCZNY HAMULEC  

ELEKTROMAGNETYCZNY  

 Elektryczny hamulec postojowy uruchamiany 

jednym przyciskiem – łatwo dostępny, nie 

ograniczający przestrzeni w kabinie 

 



 

PRZESTRONNA KABINA 

 Przestronna strefa na nogi dzięki wąskiej i 

regulowanej kolumnie kierownicy 

 Hydrauliczne wspomaganie kierownicy sprawia, 

że sterowanie jest jeszcze łatwiejsze 

 

 

SPALINOWE SILNIKI KUBOTA 

 Niezawodne silniki spalinowe KUBOTA, w 

wersji Diesel oraz LPG są znane w przemyśle na 

całym świecie.  

 Zaawansowana technologia ma na celu 

zapewnienie długiej żywotności i niezawodności 

przy aktywnym, długoletnim użytkowaniu. 

 

 

DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ PRZEZ MASZT – 

 Pole widzenia rozszerzone do 85 % dzięki  

umieszczeniu łańcuchów i przewodów  

hydraulicznych za profilami masztu 

 Pneumatyczne połączenia masztów znacząco  

ułatwiają podnoszenie ładunków. 

 

 

 

 

SPECJALNA OFERTA HANDLOWA DLA KLIENTÓW TARGÓW 

 

 

 

Cena netto 

(wraz z dostawą do Klienta) 

 

 

: 
 

18.500,00 EUR 

 

14.500,00 EUR 
 

Termin ważności oferty : 14 dni 

Warunki gwarancji : 24 miesięcy na wózek (limit 2.000 mth) 

 
Obowiązują Ogólne Warunki Dostaw i Gwarancji Jungheinrich Polska Sp. z o.o. 

Zdjęcia zawarte w ofercie są zdjęciami poglądowymi. 

 

* Z uwagi na ulegającą dynamicznym zmianom sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19, istotnie 

wpływającą na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, informujemy, że z przyczyn, na które Jungheinrich Polska Sp. 

z o.o. nie posiada bezpośredniego wp 

 

 

 

 

 

 


