
Empilhador a diesel
DFG 425-435
Elevação: 2900-7500 mm / Capacidade de carga: 2500-3500 kg



O polivalente potente
para condições extremas.
Baixo consumo e custo eficiente.

Os nossos empilhadores estáveis e eficientes hidrodinâmicos da série 4 impressionam pela sua elevada capacidade de 
despacho em quaisquer tarefas de transporte. Quer seja num percurso médio, percurso longo ou em condições climáticas 
extremas – os empilhadores a diesel e a gás são fiáveis polivalentes, especialmente na utilização no exterior, devido a 
motores industriais Kubota robustos e duráveis com sistema de refrigeração de alto desempenho. O eixo de tração 
otimizado para eficiência com travão de disco húmido garante excelente desempenho de travagem. O mastro de elevação 
compacto com janelas transparentes oferece a melhor visibilidade para o despacho rápido e confortável de cargas. Ruído 
minimizado e baixas emissões são benefícios adicionais dos equipamentos de baixa manutenção. Servodireção hidráulica 
para direção fácil e precisa, amplo espaço para os pés e componentes perfeitamente compatíveis e tecnologia de controlo 
avançado permitem um trabalho concentrado e eficaz.

Todas as vantagens em resumo:

• Eixo de tração com travão de discos banhados a óleo, livre de manutenção

• Excelente visibilidade em todas as direções devido ao design ideal do mastro

• Travão de estacionamento elétrico para mais segurança

• Motores industriais da Kubota robustos e eficientes

• Local de trabalho funcional e de vibrações reduzidas



O seu empilhador Jungheinrich
para máximos benefícios para o cliente.

Eficiência Segurança Personalização
Máximo desempenho com 
os equipamentos mais 
eficientes.

Melhores condições para 
um trabalho seguro.

Um empilhador tão 
individual quanto o seu 
negócio.

Aqui, a economia e a durabilidade 
encontram-se: crie uma família de 
empilhadores que o acompanhe em 
todas as situações.

Elevada segurança de condução e 
estabilidade, excelente visibilidade e 
fácil manuseamento da carga 
ajudam a reduzir os riscos no seu 
armazém. 

Aproveite a máxima flexibilidade e crie 
um local de trabalho ergonómico que 
se adapta a cada condutor.

Conceito de acionamento potente e 
eficiente
• Motores industriais da Kubota 

comprovados, em versão de 
diesel/gás.

• Motores robustos e modernos, 
concebidos para uma longa vida 
útil, grandes esforços e 
fiabilidade.

• Binário elevado a baixas rotações.
• Comando do motor através de 

engrenagens helicoidais.
• Motores com baixas emissões de 

poluentes (motores a diesel de 
acordo com a diretiva 97/68/CE, 
nível 3 A).

• Sistemas hidráulicos com 
tecnologia Load Sensing reduzem 
o consumo de energia e 
abrandam o envelhecimento do 
óleo.

Sistema de refrigeração de elevado 
desempenho com radiador 
combinado
• Radiador combinado com versão 

totalmente em alumínio para 
líquido de refrigeração do motor, 
óleo do conversor e da 
transmissão – sem caixas de 
recolha em plástico sensíveis a 
avarias.

• Limpeza fácil através da 
disposição vertical dos elementos 
de refrigeração para líquido de 
refrigeração do motor, óleo do 
conversor e da transmissão.

• Sistema totalmente fechado para 
evitar a evaporação do líquido de 
refrigeração.

Trabalho fiável sem comprometer o 
desempenho, mesmo em caso de 
temperaturas ambiente mais 
elevadas.

Trabalho seguro
• Altura do tejadilho de proteção 

do condutor adequada a 
contentores.

• Eixo pendular elevado para 
elevada estabilidade de condução 
mesmo na marcha dinâmica.

• Design do contrapeso com 
centro de gravidade profundo 
para estabilidade segura.

• Grupo motopropulsor apoiado de 
forma quádrupla nos elementos 
de amortecimento.

• Elétrico, fichas e ligações com 
proteção contra salpicos de água.

• Caixa de fusíveis compacta e de 
fácil acesso no compartimento 
do condutor.

Mastro de elevação com visibilidade 
otimizada
• Excelente visibilidade da carga 

devido ao conceito otimizado do 
mastro de elevação com perfil de 
encaixe compacto e guia de 
mangueira.

• Elevada capacidade de carga 
residual também a grandes 
elevações.

• Janelas na travessa do cilindro de 
elevação livre para um trabalho 
seguro em níveis mais altos da 
estanteria.

Outro equipamento de segurança
• Bloqueio hidráulico e bloqueio de 

marcha automáticos depois do 
condutor sair do assento.

• Sinal de aviso acústico em caso 
de não ativação do travão de 
estacionamento.

• Posição neutra automática da 
caixa de mudanças ao sair do 
empilhador.

• Todos os motores a diesel estão 
em conformidade com o nível de 
emissões permitidos pela EU, 
nível 3a.

Lugar do condutor ergonómico
• Mastro de elevação compacto para 

excelente visibilidade em todas as 
direções.

• Amplo espaço para joelhos e 
pernas devido à coluna da direção 
estreita e facilmente regulável.

• Direção fácil com servo-direção 
hidráulica.

• Zona dos pés espaçosa e nivelada 
com tapete que absorve as 
vibrações.

• Alavanca hidráulica robusta que 
pode ser movida com facilidade e 
precisão, mesmo usando luvas.

• Disposição ideal do display e dos 
interruptores para os dispositivos 
adicionais (por exemplo, 
iluminação e limpa-para-brisas) no 
campo de visão e acesso do 
condutor.

• Grande variedade de arrumos, tais 
como suporte para copos, mola 
para documentos e compartimento 
para peças pequenas.

• Travão de estacionamento 
acionado eletronicamente.

• Disposição dos pedais como nos 
automóveis com superfície 
antiderrapante.

Manutenção simples
• Acesso perfeito ao compartimento 

do motor através do ângulo de 
abertura de 90° e da cobertura em 
L.

• Painéis laterais e placa de fundo 
que podem ser removidos sem 
ferramentas.

• Equipamento sem necessidade de 
ferramentas de diagnóstico 
específicas com software especial.

• Filtro de combustível de grandes 
dimensões com separador de água.

• Mudança de óleo com um intervalo 
de 500 horas de trabalho.



Visão geral do modelo
O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome Capacidade de 
carga/carga

Altura de eleva
ção (máx.)

Velocidade de 
marcha

Largura de traba
lho (palete 
800x1200 longi
tudinal)

Velocidade da 
elevação sem 
carga

DFG 425 2500 kg 7500 mm 18 km/h 4187 mm 0,57 m/s

DFG 430 3000 kg 7500 mm 18 km/h 4333 mm 0,6 m/s

DFG 435 3500 kg 7500 mm 18 km/h 4448 mm 0,5 m/s

 

 

As nossas fábricas alemãs em 
Nordestedt, Moosburg e Landsberg 

estão certificadas.
 

Os equipamentos da Jungheinrich para 
movimentação da carga estão em 

conformidade com os requisitos de 
segurança europeus.

 

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

 

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

 

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

 

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt  
www.jungheinrich.pt
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