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



Comprovada
em aplicações externas pesadas.
Robusta, econômica e de baixa manutenção.

Nossas robustas e potentes empilhadeiras hidrodinâmicas da Série 3 são a escolha perfeita para todas as tarefas de 
empilhamento e transporte ao ar livre. Elas convencem com a mais alta qualidade e máxima confiabilidade - mesmo com 
aplicações difíceis.

As empilhadeiras universalmente aplicáveis com conversores de torque, oferecem um alto desempenho da movimentação 
com baixo consumo de combustível e alta estabilidade de direção, devido aos mundialmente famosos motores industriais 
Kubota. Outras vantagens incluem partida suave, condução de baixa vibração no cockpit e ruído reduzido.

O design especial da contrabalançada com baixo centro de gravidade garante alta estabilidade e segurança na direção. A 
segurança também é garantida pelo freio elétrico de estacionamento, visibilidade periférica otimizada em todas as direções 
e inúmeros pacotes de acessórios. Soluções ergonômicas orientadas ao operador e alta funcionalidade no cockpit formam 
a base para um trabalho concentrado e eficiente.

Todas as vantagens em resumo:

• Eixo de tração com freios a disco banhados em óleo livres de manutenção

• Melhor visão em todas as direções devido ao design otimizado do mastro

• Freios elétricos de estacionamento para melhor segurança

• Motores industriais Kubota robustos e eficientes

• Posto de trabalho funcional, seguro e com pouca vibração



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 o seu 
negócio.

Torque elevado em baixas rotações: 
A unidade hidrodinâmica robusta e 
confiável funciona de maneira ideal 
para todos os percursos.

O design inovador do equipamento 
e do mastro de elevação, a 
visibilidade periférica ideal em todas 
as direções e os abrangentes 
equipamentos de segurança tornam 
nossas empilhadeiras movidas a 
diesel e gás ajudantes eficientes.

Como feito para todo uso: O posto de 
trabalho do operador funcional e sem 
vibrações, com soluções ergonômicas 
orientadas para o operador, foi 
concebido para tudo e para cada um.

Conceito de acionamento eficiente 
e de alto desempenho
• Os comprovados motores 

industriais a diesel e GLP da 
Kubota, projetados para a 
longevidade, capacidade de carga 
e confiabilidade.

• Torque elevado em baixas 
rotações.

• Comando do motor por 
engrenagens helicoidais.

• Motores com emissões mínimas 
de gases nocivos (EG nível 3A).

• Sistema hidráulico em tecnologia 
Load-Sensing baixa o consumo 
de energia e, ao mesmo tempo, 
retarda o envelhecimento do 
óleo.

Eixo de tração com freios a disco 
banhados em óleo livres de 
manutenção
• Baixo consumo devido ao 

conceito dos eixos com grau de 
eficiência otimizado.

• Sistema de frenagem por fricção 
banhado a óleo com baixa 
demanda de manutenção.

• Nenhum prejuízo à eficiência da 
frenagem em decorrência de 
influências do ambiente nem 
tempos de parada para 
manutenção devido à forma de 
construção capsular.

Sistema de arrefecimento de fluxo 
fechado de alto desempenho com 
radiador combinado
• Radiador combinado, totalmente 

de alumínio, para o líquido de 
arrefecimento do motor e para o 
óleo do conversor e da 
transmissão – sem os 
reservatórios de plástico sujeitos 
a falhas.

• Limpeza fácil por meio da 
disposição vertical dos elementos 
de arrefecimento para o líquido 
de arrefecimento do motor, do 
óleo do conversor e da 
transmissão.

Trabalho seguro
• Altura do teto de proteção do 

operador compatível com a altura 
do container.

• Eixo pendular elevado para alta 
estabilidade de condução, 
mesmo em condução dinâmica.

• Design de contrapeso com 
ênfase profunda na estabilidade.

• Unidade de acionamento 
roletada e montada sobre 4 
elementos de amortecimento.

• Sistema elétrico, tomadas e 
conexões protegidos contra 
respingo de água.

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

Visualização otimizada do mastro de 
elevação
• A melhor visão da carga por meio 

do conceito de mastro com 
visibilidade otimizada devido a 
compactação de dutos e 
mangueiras.

• Alta capacidade residual de carga 
mesmo em grandes alturas de 
elevação.

• Aberturas de visualização na 
travessa de fixação do cilindro de 
elevação livre para um trabalho 
seguro em níveis mais altos de 
prateleiras.

Outros equipamentos de segurança
• Bloqueio automático do sistema 

hidráulico e direção após deixar a 
empilhadeira.

• Sinal de aviso acústico quando o 
freio de estacionamento não está 
ativado.

• Todos os motores a diesel estão 
em conformidade com os níveis 
de emissão 3a da UE.

Configuração ergonômica da posição 
de trabalho do condutor
• Conjunto do mastro de elevação 

compacto para melhor visibilidade 
em todas as direções.

• Espaço generoso para os joelhos e 
pernas assegurado pela coluna de 
direção estreita e facilmente 
ajustável.

• Dirigir facilmente com direção 
hidráulica.

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

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

• Disposição ideal do display e dos 
interruptores para dispositivos 
adicionais (por exemplo, 
iluminação e limpador do para- 
brisas) ao alcance visual e manual 
do operador.

• Várias opções para guardar objetos, 
como porta copos, documentos e 
objetos pequenos.

• Freio de estacionamento acionado 
eletricamente.

• Disposição dos pedais conforme 
um automóvel e superfície 
antiderrapante.

Manutenção simples
• Acesso fácil à área do motor por 

meio de um capô com ângulo de 
abertura de 90° e com cobertura 
em forma de L.

• Partes laterais e placa do piso 
podem ser retiradas sem 
ferramentas.

• Não requer nenhuma ferramenta 
de diagnóstico específica com 
software especial.

• Filtro de combustível grande com 
separador de água.

• Intervalo de troca de óleo de 500 
horas de operação.



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 316 1600 kg 7500 mm 19 km/h 3829 mm 0,58 m/s

DFG 320 2000 kg 7500 mm 19 km/h 3866 mm 0,59 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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