
Empilhadeira a diesel
DFG 316s-320s
Elevação: 2900-7500 mm / Capacidade de carga: 1600-2000 kg



Os clássicos confiáveis
para manobras precisas.
Ideal para carregamento e descarregamento de caminhões.

As empilhadeiras hidrostáticas dinâmicas e robustas da série 3s vão com você por locais largos e estreitos: Seja para uma 
mudança rápida de direção, aceleração rápida e reversão ou manobras precisas - a moderna tecnologia de acionamento 
hydrostaticDRIVE garante o máximo conforto de condução com a máxima capacidade de desempenho da movimentação. 
Especialmente em operação inversa carregamento e descarregamento em caminhões, você pode facilmente colocar a 
concorrência na sombra.

Os motores comprovados da indústria automotiva garantem um trabalho preciso devido ao controle eletrônico com ótimo 
desenvolvimento de desempenho e baixas emissões de gases. Opcionalmente, está disponível um catalisador de 3 vias 
regulado para empilhadeiras movidas a gás, bem como sistemas de filtro de fuligem para empilhadeiras movidas a diesel. O 
teto em vidro de segurança e os freios sensíveis garantem maior segurança.

Cinco programas operacionais selecionáveis e um posto de trabalho que atende a requisitos ergonômicos e pessoais 
tornam o trabalho com empilhadeiras confiável e extremamente confortável.

Todas as vantagens em resumo

• hydrostaticDRIVE para máximo desempenho e eficiência

• Alta dinâmica de condução devido à transmissão de potência contínua

• Frenagem de dosagem delicada

• Melhor visibilidade através do design otimizado do mastro

• Posto de trabalho ergonômico para conceito operacional flexível



Sua empilhadeira Jungheinrich
para o benefício máximo do cliente.

Eficiência Segurança Individualidade
Máximo desempenho com 
os equipamentos mais 
eficientes.

Melhores condições para 
um trabalho seguro.

Uma empilhadeira tão 
individual quanto seu 
negócio.

Decida-se por equipamentos de 
precisão em quatro rodas: Estas 
empilhadeiras confiáveis convencem 
com sua alta estabilidade e baixo 
consumo.

Beneficie-se de opções abrangentes 
de equipamentos para alta dinâmica 
de condução e a mais alta proteção 
possível para operadores, 
empilhadeiras e cargas.

Adapta-se intuitivamente a todas as 
tarefas: O equipamento flexível e os 
conceitos operacionais tornam nossas 
empilhadeiras movidas a diesel e a gás 
universalmente aplicáveis.

Desempenho e características de 
condução
• Motores potentes e eficientes em 

termos de combustível, de última 
geração, que ficam 
significativamente abaixo dos 
estritos limites da legislação.

• o hydrostaticDRIVE oferece 
melhor eficiência energética, 
com o mais alto desempenho da 
movimentação.

• Transmissão de força contínua e 
altos torques de arranque.

• Sistema de comando eletrônico 
para a regulagem exata da tração 
e do sistema hidráulico.

• 5 programas de condução e 
trabalho que podem ser 
selecionados eletronicamente.

• Parâmetros de desempenho para 
todo tipo de aplicação.

• Aumento automático das 
rotações durante elevação e 
inclinação.

• Controle extremamente preciso 
da velocidade de deslocamento.

• Baixo custo de manutenção 
devido ao acionamento direto, 
sem peças de desgaste como 
embreagem, diferencial e 
marcha.

Controle e sistema eletrônico 
inteligentes
• Hardware e software de controle 

desenvolvidos e produzidos pela 
Jungheinrich.

• Regulagem precisa das funções 
hidráulicas por meio de válvulas 
eletromagnéticas.

• Comando hidráulico e de direção 
protegidos de respingos de água 
em estrutura de rede CAN-Bus.

Equipamento de segurança padrão
• Teto de proteção para o 

operador em vidro de segurança.
• Desativação das funções 

hidráulicas quando o banco está 
desocupado.

• O freio de estacionamento 
impede a descida descontrolada 
em aclives e declives, mesmo 
com o motor desligado.

• Maior estabilidade devido ao 
centro de gravidade 
extremamente baixo e eixo 
pendular elevado.

• Amortecimento na entrada e 
saída, bem como amortecimento 
da posição final em caso de 
inclinação, para mais segurança 
da carga transportada.

Sistema de filtro de alta 
performance
• Trabalho hidráulico com bomba 

de deslocamento variável para 
eficiência otimizada e suprimento 
de óleo sob demanda.

• Filtro de óleo hidráulico de fluxo 
total com filtro de sucção e 
retorno para maior pureza do 
óleo e longa vida útil de todos os 
componentes.

• Reservatório hidráulico integrado 
ao chassis.

• Entrada e saída do reservatório 
hidráulico com passagem por 
filtros.

• As válvulas reguladoras de 
pressão protegem contra excesso 
de pressão e sobrecarga.

Configuração ergonômica do posto 
de trabalho do operador
• Banco do condutor confortável 

com suspensão de molas.
• Ajuste de um ponto através de 2 

eixos ajustáveis intuitivamente para 
elementos operacionais.

• Mastro de elevação compacto para 
melhor visão em todas as direções.

• Subida e descida através de um 
degrau largo e claramente visível.

• Alça de apoio grande e estável 
soldada ao teto de proteção do 
operador.

• Volante da direção ágil à esquerda 
com direção servo-assistida.

• Área plana e grande para os pés 
com tapetes que absorvem 
vibrações.

• Alavancas hidráulicas robustas, 
precisas e fáceis de manusear 
mesmo usando luvas.

Freios livres de desgaste
• Não há necessidade de trocar 

frequentemente para o pedal do 
freio.

• Freio de estacionamento – sistema 
fechado de freio a disco banhado a 
óleo acionado por mola 
acumuladora dispensa 
manutenção.

Sistemas de assistência ao operador 
opcionais
• accessCONTROL: Controle de 

acesso por reconhecimento de 
operador sentado no banco e com 
o cinto de segurança afivelado em 
uma seqüência definida.

• driveCONTROL: Controle 
automático da velocidade de 
condução em curvas e a partir de 
uma altura de elevação definida.

• liftCONTROL (inclui 
driveCONTROL): Redução 
automática da velocidade de 
inclinação do mastro a partir de 
uma altura de elevação definida.



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 316s 1.600 kg 7.500 mm 19.5 km/h 3.846 mm 0.62 m/s

DFG 320s 2.000 kg 7.500 mm 19.5 km/h 3.864 mm 0.62 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 Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br  
www.jungheinrich.com.br
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