
DFG 540/545/S50
Empilhadeira a diesel com acionamento hidrodinâmico 
(conversor de torque) (4.000/4.500/5.000 kg)

Nossas empilhadeiras robustas, de aplicação universal, com 
conversor de torque e acionamento hidrodinâmico oferecem 
alto desempenho nas movimentações de carga em todas as 
tarefas de transporte. Os pontos fortes da empilhadeira hidrodi-
nâmica entram em ação especialmente nos percursos médios e 
longos: partida suave e sem tranco e um alto grau de eficiência 
em velocidades médias e altas.

Os motores industriais Kubota, aprovados em todo o mundo 
em condições de uso severas, garantem torque elevado mes-
mo em baixa rotação. O benefício: redução do consumo de 
combustível e minimização de ruídos. Esses motores robustos e 
especialmente confiáveis são projetados sobretudo para utiliza-
ção em empilhadeiras e oferecem uma longa vida-útil.

Altos níveis de eficiência são entregues com o eixo de tração 
Jungheinrich, com freios a disco úmidos integrados e sem 

desgaste. Por causa de sua construção capsular, e eficiência 
de frenagem não é prejudicada por influências ambientais, pois 
elimina a possibilidade de entrada de água e poeira típicas em 
condições severas de uso.

O local de trabalho é feito de maneira ergonômica e ajustado 
ao operador. A visão é ideal em todas as direções. Isso é possí-
vel pelo mastro compacto com disposição otimizada de man-
gueiras e correntes, perfil do mastro compacto e duas abertu-
ras na travessa de fixação do cilindro de elevação livre. Esses 
fatores garantem um trabalho concentrado e criam as melhores 
condições para alto desempenho durante todo o turno.

Com o design especial de contrapeso da Jungheinrich, o cen-
tro de gravidade próprio da empilhadeira é baixo e na posição 
ideal, se situando fisicamente entre os eixos. Disto resultam 
valores de estabilidade e segurança acima da média.  
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Modelos com mastro de elevação padrão DFG 540/545/S50

Elevação
h3

Altura do mastro recolhido
h1

Elevação livre
h2

Altura do mastro na eleva-
ção máxima

h4

Inclinação do mastro de 
elevação, frente/trás

α/β
(mm) (mm) (mm) (mm) (°)

DFG 540 / 545 DFG S50 DFG 540 / 545 DFG S50 DFG 540 / 545 DFG S50 DFG 540 / 545 DFG S50

Dois níveis ZT 3030 - 2440 - 150 - 4003 - 6/8

3100 2348 - 150 - 3823 - 6/8 -

3430 - 2640 - 150 - 4403 - 6/8

3500 2548 - 150 - 4223 - 6/8 -

4000 2795 - 150 - 4720 - 6/8 -

4030 - 2940 - 150 - 5003 - 6/8

4230 - 3040 - 150 - 5203 - 6/8

4500 3040 - 150 - 5215 - 6/8 -

4730 - 3290 - 150 - 5703 - 6/8

5000 3290 - 150 - 5715 - 6/6 -

5230 - 3540 - 150 - 6203 - 6/6

5500 3540 - 150 - 6215 - 6/6 -

5730 - 3790 - 150 - 6703 - 6/6

6000 3790 - 150 - 6715 - 6/6 -

6230 - 4040 - 150 - 7203 - 6/6

6500 4040 - 150 - 7215 - 6/6 -

Dois níveis ZZ 2932 - 2323 - 1300 - 3955 - 6/8

3142 2323 - 1565 - 3900 - 6/8 -

3332 - 2523 - 1500 - 4355 - 6/8

3542 2523 - 1765 - 4300 - 6/8 -

3825 - 2770 - 1747 - 4848 - 6/8

4035 2770 - 2012 - 4793 - 6/8 -

4185 - 2950 - 1927 - 5208 - 6/8

4395 2950 - 2192 - 5153 - 6/8 -

4885 - 3300 - 2277 - 5908 - 6/6

5095 3300 - 2542 - 5853 - 6/6 -

5314 - 3515 - 2492 - 6337 - 6/6

5524 3515 - 2757 - 6282 - 6/6 -

Três níveis DZ 4400 2223 - 1465 - 5158 - 6/8 -

4420 - 2323 - 1300 - 5443 - 6/8

4720 - 2423 - 1400 - 5743 - 6/6

5000 2423 - 1665 - 5758 - 6/6 -

5220 - 2590 - 1567 - 6243 - 6/6

5500 2590 - 1832 - 6258 - 6/6 -

5750 - 2770 - 1747 - 6773 - 6/6

6000 2770 - 2012 - 6758 - 6/6 -

6280 - 2950 - 1927 - 7303 - 6/6

6500 2950 - 2170 - 7280 - 6/6 -

6780 - 3120 - 2097 - 7803 - 6/6

7000 3120 - 2350 - 7770 - 6/6 -

7320 - 3300 - 2277 - 8343 - 6/6

7500 3300 - 2490 - 8310 - 6/6 -



Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do equipamento padrão. Pneus ou rodas diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adi-
cionais etc. podem resultar em outros valores.

Dados técnicos conforme VDI 2198

Versão: 05/2016
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1.1 Fabricante (abreviação)  Jungheinrich

1.2 Denominação do fabricante  DFG 540 DFG 545 DFG S50

1.3 Tipo de tração (motor)  Diesel

1.4
Operação manual, a pé, em pé, sentado, separadora de 
pedidos (picking)

 Sentado

1.5 Capacidade de carga Q t 4 4,5 5

1.6 Distância do centro de gravidade da carga c mm 500 500 600

1.8 Distância entre o eixo de direção e a carga x mm 564 564 579

1.9 Distância entre eixos y mm 1.850 1.925 2.000

P
es

o
s 2.1 Peso do equipamento  kg 6.090 6.480 7.360

2.2 Peso por eixo com carga frente/atrás  kg 8.950 / 1.140 9.780 / 1.200 10.930 / 1.430

2.3 Peso por eixo sem carga frente/atrás  kg 2.650 / 3.440 2.790 / 3.690 2.980 / 4.380
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3.1 Tipo da roda  Ar

3.2 Dimensão da roda, dianteira  mm 300-15

3.3 Dimensão da roda, traseira  mm 7.00-12

3.5 Rodas, quantidade frente/atrás (x = rodas de tração)  2x/2

3.6 Distância entre rodas, frente b10 mm 1.160

3.7 Distância entre rodas, atrás b11 mm 1.150
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4.1 Inclinação mastro de elevação/porta-garfos, frente/trás α/β ° 6/8

4.2 Altura do mastro (recolhido) h1 mm 2.240 2.240 2.348

4.3 Elevação livre h2 mm 150

4.4 Elevação h3 mm 2.900 2.900 2.846

4.5 Altura do mastro na elevação máxima h4 mm 3.615 3.615 3.819

4.7 Altura da grade de proteção (cabine) h6 mm 2.330

4.8 Altura do assento/da plataforma ao piso h7 mm 1.245

4.12 Altura do engate do reboque h10 mm 535

4.19 Comprimento total l1 mm 4.120 4.250 4.320

4.20
Comprimento até à face dos garfos (incluindo espessura do 
garfo)

l2 mm 2.970 3.100 3.170

4.21 Largura total b1/b2 mm 1.445

4.22 Dimensões do garfo s/e/l mm 50 / 125 / 1.150 50 / 150 / 1.150 60 / 150 / 1.150

4.23 Porta-garfos ISO 2328, classe/tipo A, B  3A 3A 4A

4.24 Largura do porta-garfos b3 mm 1.260

4.31 Altura livre do piso, c/carga, abaixo do mastro m1 mm 165 160 155

4.32 Altura livre do piso, centro dos eixos m2 mm 205 200 200

4.33
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 1000 x 1200 
transversal

Ast mm 4.439 4.514 4.601

4.34
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 800 x 1200 
longitudinal

Ast mm 4.639 4.714 4.801

4.35 Raio de giro Wa mm 2.675 2.750 2.822

4.36 Menor distância do raio de giro b13 mm 830 865 900

D
ad

o
s 

d
e 

d
es

em
p

en
h

o 5.1 Velocidade de deslocamento com/sem carga  km/h 17 / 18 17 / 17 17 / 17

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga  m/s 0,53 / 0,55

5.3 Velocidade de descida com/sem carga  m/s 0,55 / 0,45

5.5 Força de tração nominal com/sem carga  N 24.500 / 24.500

5.7 Capacidade de subir a rampa com/sem carga  % 25 / 43 22,5 / 40 20 / 32

5.9.2 Tempo de aceleração com/sem carga acima de 15 metros  S 5,4 / 4,3 5,6 / 4,5 5,9 / 4,7

5.10 Freio  hidráulico

5.11 Freio de estacionamento  hidráulico
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7.1 Fabricante do motor/tipo  Kubota V3800-DI-T-E3B

7.2 Potência do motor conforme ISO 1585  kW 61,6

7.3 Rotações por minuto nominal  /min 2.200

7.4 Número de cilindros  4

7.4.1 Capacidade cúbica  cm³ 3.769

7.5.1  l/h 6,1 6,2 6,6

Equivalente CO- Conforme a norma EN 16796  kg/h 19,4 19,7 21
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8.1 Tipo de controle de tração  hidrodinâmico

8.2 Pressão de operação para acessórios  bar 230

8.3 Fluxo de óleo para os acessórios  l/min 40

8.4
Nível de pressão sonora ao ouvido do operador conforme 
EN 12053

 dB (A) 82

8.6 Direção  hidráulico



Equipamento padrão:
• Manopla na coluna A.
• Teto com barra.
• Teto de proteção do operador com 

dispositivo antivibração. 
• Direção hidráulica com tecnologia 

sensora de carga conforme necessi-
dade.

• Coluna de direção com inclinação 
ajustável.

• Alavanca de direção de marcha na 
coluna de direção.

• Alavancas hidráulicas individuais no 
painel da cabine.

• Display com exibição anti-brilho para 
horas de operação e nível de tanque. 
Luzes de indicação para pressão de 
óleo, temperatura do fluído de arre-
fecimento, carga de bateria, freio de 
estacionamento, temperatura do óleo 
de transmissão, nível do fluído de freio, 
indicação de ponto neutro, reserva de 
combustível, pré-aquecimento e água 
no filtro diesel.

• Aviso sonoro para aumento elevado 
da temperatura do líquido de arrefeci-
mento.

• Assento de couro sintético MSG20 
com cinto automático abdominal e 
amortecimento mecânico. Possibili-
dades de ajuste: Ajuste longitudinal, 
inclinação do encosto, ajuste de peso 
(até 130 kg).

• Porta-objetos prático, incluindo porta-
copo.

• Piso de borracha para redução de 
ruídos e vibração.

• Disposição dos pedais como em um 
automóvel.

• Freio a disco úmido livre de manu-
tenção com freio de estacionamento 
elétrico.

• Dois faróis dianteiros de lâmpada haló-
gena e duas lanternas de freio/traseiras 
na parte de trás.

• Válvula de controle hidráulico com 
tecnologia sensora de carga.

• Filtragem de óleo hidráulico de cir-
culação total com filtro de sucção e 
retorno para o máximo de pureza do 
óleo.

• Filtro de ar com separador ciclônico 
para aplicações severas.

• Transmissão de 1 estágio.
• Radiador para óleo do conversor de 

torque e transmissão.
• Sistema de arrefecimento fechado 

(sistema de pressão).
• Engate de reboque no contrapeso.
• Protetor de cárter.



Aproveite as vantagens

Subida sobre um degrau baixo e 
largo. Alça maior e mais estável 
soldada no tejadilho de proteção 
do condutor

Display no campo de visão do 
condutor

Disposição dos pedais conforme 
um automóvel e superfícies anti-
deslizantes.

A melhor visão sobre a carga por 
meio do conceito de mastro com 
visibilidade otimizada

Conceito de acionamento eficiente e 
de alto desempenho
• Motores industriais Kubota  testados e 

aprovados nas mais severas aplicações.
• Motores robustos e modernos, pro-

jetados para longa vida-útil, com alta 
capacidade de carga e confiabilidade.

• Torque elevado em baixas rotações.
• Comando do motor por engrenagens 

helicoidais.

Assento ergonômico do condutor
• Design do teto, traseira e laterais que 

proporcionam a melhor visibilidade em 
todas as direções.

• Subida por um degrau fundo e largo, 
visível especialmente da posição de 
quem opera.

• Alça de apoio maior, mais estável e sol-
dada na estrutura do teto de proteção.

• Espaço generoso para os joelhos e 
pernas em decorrência da coluna de 
direção estreita e facilmente ajustável.

• Volante de direção ergonômico e des-
locado para a esquerda. 

• Baixo esforço por causa da 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.

• Assento de condutor confortável com 
amortecimento e várias possibilidades 
de ajuste.

• Baixo nível de vibração para o moto-
rista graças ao teto de proteção do 
operador com dispositivo de proteção 
antivibrações. 

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

• Várias possibilidades para guardar ob-
jetos, como porta copos, documento e 
objetos pequenos.

• Freio de estacionamento elétrico ope-
rável por botão sem alavanca manual 
incomodando na área dos joelhos e da 
entrada.

• Disposição dos pedais conforme um 
automóvel e superfícies antideslizan-
tes.

Mastro e parte hidráulica
• Transição suave das seções do mastro 

graças ao sistema de amortecimento.
• Alta capacidade de carga residual mes-

mo em grandes alturas de elevação.
• A melhor visão sobre a carga por meio 

do conceito de mastro com visibilidade 
otimizada.

• Mastro   de perfil compacto.
• Disposição de mangueiras que favore-

ce a visibilidade.
• Orifícios de visualização na travessa de 

fixação do cilindro de elevação livre 
para um trabalho seguro em níveis 
mais altos de prateleiras.

Eixo de tração Jungheinrich com 
freios a disco úmido livres de manu-
tenção
• Conceito dos eixos com grau de efici-

ência otimizado para baixo consumo.
• Freios de disco livres de manutenção 

de longa duração e banhados a óleo. 
Praticamente sem custos de manuten-
ção (em comparação com o sistema 
convencional de freio a tambor).

• Nenhum dano à eficiência da frena-
gem em decorrência de influências do 
ambiente ou tempos de parada para 
manutenção por causa da forma de 
construção capsular. 

Sistema de transmissão desacoplado
Melhoria do conforto do condutor e 
redução das vibrações humanas a um 
mínimo devido a:
• Unidade de acionamento montada 

sobre quatro elementos de amorteci-
mento.

• Combinação de eixo de transmissão 
com juntas universais.

Sistema de arrefecimento fechado 
de alta capacidade com refrigerador 
combinado
• Radiador combinado, totalmente de 

alumínio, para o líquido de arrefe-
cimento do motor e para o óleo da 
transmissão – sem os reservatórios de 
plástico sujeito a falhas.

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

• Evita vaporização do liquido de arre-
fecimento por meio de um sistema 
completamente fechado.

• Confiabilidade no trabalho sem perdas 
de desempenho mesmo em ambiente 
com altas temperaturas.

Fácil de realizar manutenção e repa-
ros.
• Acesso fácil à área do motor por meio 

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

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

• Alta disponibilidade do equipamento 
em razão de manutenção simples, rá-
pida e econômica – sem necessidade 
de conhecimentos profundos.

• Utilização de componentes robustos e 
de alto qualidade.

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

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

Equipamento elétrico seguro e resis-
tente
• Sistema elétrico, tomadas e conexões 

protegidos contra respingo de água.
• Caixa de fusíveis compacta e facilmen-

te acessível no painel da cabine do 
operador. 

Eixo pendular Jungheinrich elevado 
para alta segurança
• Elevada estabilidade durante a condu-

ção mesmo em deslocamento rápido, 
graças ao reduzido movimento do 
pêndulo devido ao elevado ponto de 
articulação do eixo de direção.

• Perigo de tombamento minimizado 
mesmo sem a aplicação adicional de 
sistemas eletrônicos de assistência. 

Design de contrapeso otimizado
• Deslocamento do centro de gravidade 

para baixo e para frente através do 
desenho com contrapeso.

• Baixo centro de gravidade próprio, 
fisicamente otimizado entre os eixos. 



Aproveite as vantagens

Equipamentos opcionais para confor-
to nas diversas variantes (opcional)
• Para-brisa frontal e traseiro com vidro 

de segurança temperado.
• Cobertura do teto com vidro de segu-

rança laminado.
• Vidro traseiro com aquecimento (com 

janela de correr vertical).
• Limpador de para-brisa e sistema 

de lavagem no para-brisa frontal e 
traseiro.

• Portas de aço com janelas de correr.
• Aquecedor e saídas de ar para sistema 

antiembaçante na janela frontal   .
• Retrovisor interno panorâmico.

• Retrovisor externo à direita e esquerda.
• Apoio de braço multifuncional com 

controles hidráulicos integrados.
• Assento confortável revestido em teci-

do ou couro sintético. 

Segurança e sustentabilidade na sua 
operação:
• Bloqueio automático da parte hidráu-

lica e movimentação após o oprador 
deixar o assento: inclinação, elevação, 
descida e movimentação somente 
são possíveis quando o assento estiver 
ocupado.

• Sinal de aviso sonoro ao deixar o 
assento sem ativação do freio de esta-
cionamento.

• A transmissão muda para o ponto 
neutro assim que o condutor sai da 
empilhadeira.

• Todos os motores a diesel com taxa de 
emissão 3a, conforme diretriz 97/68 
CE. 

Manutenção simples, rápida e 
barata

As partes laterais podem ser reti-
radas de maneira simples e sem 
ferramentas

Freio de estacionamento acionável 
eletricamente, operação por botão.

Aquecedor e saídas de ar para 
para-brisa frontal
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Jungheinrich Lift Truck Ltda.

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

Os veículos industriais 
Jungheinrich cumprem 

os requisitos de 
segurança europeus.

Certificados para as fábricas 
de Nordestedt, Moosburg e 

Landsberg, na Alemanha.


