
Engenharia de qualidade - 
Made in Germany: funcional, 
robusta e confiável

Eixo de direção Jungheinrich 
com freio a disco úmido 
e freio de estacionamento 
elétrico, livres de manutenção

Novo design do chassi e 
mastro, proporcionando 
melhor visibilidade em 
todas as direções.

Conceito para muitas 
movimentações de 
carga, baixo consumo 
e alta estabilidade

Motores industriais Kubota 
com torque elevado 
em baixa rotação

Posto de trabalho funcional, 
seguro, com pouca vibração 
e com soluções ergonômicas 
orientadas ao condutor

DFG/TFG 425/430/435
Empilhadeira a diesel ou a gás com acionamento 
hidrodinâmico (2.500/3.000/3.500 kg)

Nossas empilhadeiras contrabalançadas a combustão oferecem 
máximo desempenho e confiança em qualquer operação. Os 
pontos fortes 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 Kubota, aprovados em todo o mundo em con-
dições de uso severas garantem, mesmo em baixa rotação, 
torque elevado. Sua vantagem: Redução do consumo de com-
bustível e minimização de ruídos. Esses motores robustos são 
projetados especialmente para empilhadeiras. Isso garante alta 
confiabilidade e vida útil prolongada.
Altos níveis de eficiência são entregues com o eixo de direção 

Jungheinrich, com freios a disco úmidos integrados e sem des-
gaste. O design blindado do sistema de frenagem contribui na 
sua proteção, não permitindo o ingresso de poeira e umidade.
O local de trabalho tem design ergonômico e ajustado ao ope-
rador. A visão é ideal em todas as direções. Ambos os fatores 
garantem um trabalho concentrado e criam as melhores condi-
ções para alto desempenho durante todo o turno.
Com o design especial de contrapeso da Jungheinrich, o 
centro de gravidade próprio se situa física e profundamente 
entre os eixos. Disso resultam valores de aderência e segurança 
acima da média.



DFG/TFG 425/430/435
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DFG/TFG 425/430/435

Modelos padrão de mastro DFG 425/DFG 430/DFG 435/TFG 425/TFG 430/TFG 435

Elevação
h3

Altura do mastro recolhido
h1

Elevação livre
h2

Altura do mastro na elevação 
máxima

h4

Inclinação mastro/porta-gar-
fos, frente/trás

α/β
(mm) (mm) (mm) (mm) (°)

DFG 425 / 
TFG 425

DFG 430 / 
TFG 430

DFG 435 / 
TFG 435

DFG 425 / 
TFG 425

DFG 430 / 
TFG 430

DFG 435 / 
TFG 435

DFG 425 / 
TFG 425

DFG 430 / 
TFG 430

DFG 435 / 
TFG 435

DFG 425 / 
TFG 425

DFG 430 / 
TFG 430

DFG 435 / 
TFG 435

Dois níveis 
ZT

2900 2129 2122 2201 150 150 150 3502 3659 3689 6/8 6/8 6/8

3100 2229 2222 2301 150 150 150 3702 3859 3889 6/8 6/8 6/8

3300 2329 2322 2401 150 150 150 3902 4059 4089 6/8 6/8 6/8

3500 2429 2422 2501 150 150 150 4102 4259 4289 6/8 6/8 6/8

3700 2529 2522 2601 150 150 150 4302 4459 4489 6/8 6/8 6/8

4000 2679 2672 2751 150 150 150 4602 4759 4789 6/8 6/8 6/8

4300 2879 2872 2951 150 150 150 4902 5059 5089 6/8 6/8 6/8

4500 2979 2972 3051 150 150 150 5102 5259 5289 6/8 6/8 6/6

4700 3075 - - 150 - - 5350 - - 6/6 - -

5000 3225 - - 150 - - 5650 - - 6/6 - -

5500 3525 - - 150 - - 6200 - - 6/6 - -

5800 3675 - - 150 - - 6500 - - 6/6 - -

6000 3775 - - 150 - - 6700 - - 6/6 - -

Dois níveis 
ZZ

3100 2194 2187 2266 1614 1448 1497 3680 3839 3869 6/8 6/8 6/8

3300 2294 2287 2366 1714 1548 1597 3880 4039 4069 6/8 6/8 6/8

3500 2394 2387 2466 1814 1648 1697 4080 4239 4269 6/8 6/8 6/8

3700 2494 2487 2566 1914 1748 1797 4280 4439 4469 6/8 6/8 6/8

4000 2644 2637 2716 2064 1898 1947 4580 4739 4769 6/8 6/8 6/8

Três níveis 
DZ

4400 2094 2087 2166 1514 1348 1397 4980 5139 5169 6/8 6/8 6/6

4700 2194 2187 2266 1614 1448 1497 5280 5439 5469 6/6 6/6 6/6

5000 2294 2287 2366 1714 1548 1597 5580 5739 5769 6/6 6/6 6/6

5500 2494 2487 2566 1914 1748 1797 6080 6239 6269 6/6 6/6 6/6

6000 2694 2687 2766 2114 1948 1997 6580 6739 6769 6/6 6/6 6/6

6500 2894 2887 2966 2314 2148 2197 7080 7239 7269 6/6 6/6 6/6

7000 3094 3087 3166 2514 2348 2397 7580 7739 7769 6/6 6/6 6/6

7500 3294 3287 3366 2714 2548 2597 8080 8237 8269 6/6 6/6 6/6



1) integrated sideshifter + 12 mm
2) integrated sideshifter + 15 mm

Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais, etc. 
podem fornecer outros valores.

Dados técnicos de acordo c/ VDI 2198

Versão: 01/2015
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1.1 Fabricante (abreviação)  Jungheinrich

1.2 Denominação do modelo pelo fabricante  DFG 425 DFG 430 DFG 435

1.3 Tipo de tração (motor)  Diesel

1.4 Tipo de operação  Sentado

1.5 Capacidade de carga Q t 2,5 3 3,5

1.6 Distância do centro da carga c mm 500

1.8 Distância entre o eixo de direção e a carga x mm 4721) 4932) 4982)

1.9 Distância entre eixos y mm 1.650 1.700 1.780

P
es

o 2.1 Peso do equipamento  kg 3.660 4.190 4.570

2.2 Peso por eixo com carga frente/trás  kg 5.480 / 680 6.390 / 800 7.170 / 900

2.3 Peso por eixo sem carga frente/trás  kg 1.510 / 2.150 1.640 / 2.550 1.710 / 2.860
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3.1 Tipo de pneu  Ar

3.2 Dimensão do pneu, dianteiro  mm 7.00-12 27x10-12 27x10-12

3.3 Dimensão do pneu, traseiro  mm 6.00x9 6.50x10 6.50x10

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

3.6 Distância entre rodas, frente b10 mm 990 1.034 1.034

3.7 Distância entre rodas, trás b11 mm 940
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4.1 Inclinação mastro/porta-garfos, frente/trás α/β ° 6/8

4.2 Altura do mastro (recolhido) h1 mm 2.129 2.122 2.201

4.3 Elevação livre h2 mm 150

4.4 Elevação h3 mm 2.900

4.5 Altura do mastro na elevação máxima h4 mm 3.502 3.659 3.689

4.7 Altura da grade de proteção (compartimento do operador) h6 mm 2.175 2.180 2.180

4.8 Altura do assento/ plataforma ao solo h7 mm 1.130 1.135 1.135

4.12 Altura do gancho de reboque h10 mm 420 430 430

4.19 Comprimento total l1 mm 3.617 3.768 3.863

4.20 Comprimento até à face dos garfos (incl. espessura do garfo) l2 mm 2.567 2.718 2.813

4.21 Largura total b1/b2 mm 1.192 1.296 1.296

4.22 Dimensões do garfo s/e/l mm 40 / 100 / 1.050 45 / 125 / 1.050 50 / 125 / 1.050

4.23 Porta-garfos ISO 2328, classe/tipo A,B  2A 3A 3A

4.24 Largura do porta-garfos b3 mm 1.120

4.31 Altura livre do solo, c/carga, abaixo do mastro m1 mm 106 104 131

4.32 Altura livre do solo, centro dos eixos m2 mm 141 155 153

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

Ast mm 3.987 4.133 4.248

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

Ast mm 4.187 4.333 4.448

4.35 Raio de giro Wa mm 2.315 2.440 2.550

4.36 Menor distância do raio de giro b13 mm 720 730 750

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

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga  m/s 0,55 / 0,57 0,58 / 0,6 0,48 / 0,5

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

5.5 Força de tração nominal com/sem carga  N 18.000

5.7 Capacidade de vencer rampa com/sem carga  % 24 / 27 20 / 26 18 / 24

5.9.2 Tempo de aceleração com/sem carga acima de 15 metros  S 5,4 / 4,8 5,6 / 4,8 5,8 / 5

5.10 Freio  hidráulico

5.11 Freio de estacionamento  hidráulico
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a 7.1 Fabricante do motor/tipo  Kubota V2403-M-T

7.2 Potência do motor conforme ISO 1585  kW 36,5

7.3 Rotações por minuto nominal  /min 2.200

7.4 Número de cilindros  4

7.4.1 Capacidade cúbica  cm³ 2.434

7.5 Consumo de combustível de acordo c/ ciclo VDI  l/h 3,2 3,7 3,9
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8.1 Tipo de controle de tração  hidrodinâmico

8.2 Pressão de operação para acessórios  bar 210

8.3 Volume de óleo por acessório  l/min 40

8.4 Nível sonoro ao ouvido do condutor de acordo c/ EN 12053  dB (A) 82

8.5 Engate de reboque, tipo DIN  Pinos

8.6 Direção  hidráulico



1) integrated sideshifter + 12 mm
2) integrated sideshifter + 15 mm

Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais, etc. 
podem fornecer outros valores.

Dados técnicos de acordo c/ VDI 2198

Versão: 01/2015
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1.1 Fabricante (abreviação)  Jungheinrich

1.2 Denominação do modelo pelo fabricante  TFG 425 TFG 430 TFG 435

1.3 Tipo de tração (motor)  GLP

1.4 Tipo de operação  Sentado

1.5 Capacidade de carga Q t 2,5 3 3,5

1.6 Distância do centro da carga c mm 500

1.8 Distância entre o eixo de direção e a carga x mm 4721) 4932) 4982)

1.9 Distância entre eixos y mm 1.650 1.700 1.780

P
es

o 2.1 Peso do equipamento  kg 3.640 4.170 4.550

2.2 Peso por eixo com carga frente/trás  kg 5.460 / 680 6.370 / 800 7.150 / 900

2.3 Peso por eixo sem carga frente/trás  kg 1.490 / 2.150 1.630 / 2.540 1.700 / 2.850
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3.1 Tipo de pneu  Ar

3.2 Dimensão do pneu, dianteiro  mm 7.00-12 27x10-12 27x10-12

3.3 Dimensão do pneu, traseiro  mm 6.00x9 6.50x10 6.50x10

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

3.6 Distância entre rodas, frente b10 mm 990 1.034 1.034

3.7 Distância entre rodas, trás b11 mm 940

D
im

en
sõ

es
 b

ás
ic

as

4.1 Inclinação mastro/porta-garfos, frente/trás α/β ° 6/8

4.2 Altura do mastro (recolhido) h1 mm 2.129 2.122 2.201

4.3 Elevação livre h2 mm 150

4.4 Elevação h3 mm 2.900

4.5 Altura do mastro na elevação máxima h4 mm 3.502 3.659 3.689

4.7 Altura da grade de proteção (compartimento do operador) h6 mm 2.175 2.180 2.180

4.8 Altura do assento/ plataforma ao solo h7 mm 1.130 1.135 1.135

4.12 Altura do gancho de reboque h10 mm 420 430 430

4.19 Comprimento total l1 mm 3.617 3.768 3.863

4.20 Comprimento até à face dos garfos (incl. espessura do garfo) l2 mm 2.567 2.718 2.813

4.21 Largura total b1/b2 mm 1.192 1.296 1.296

4.22 Dimensões do garfo s/e/l mm 40 / 100 / 1.050 45 / 125 / 1.050 50 / 125 / 1.050

4.23 Porta-garfos ISO 2328, classe/tipo A,B  2A 3A 3A

4.24 Largura do porta-garfos b3 mm 1.120

4.31 Altura livre do solo, c/carga, abaixo do mastro m1 mm 106 104 131

4.32 Altura livre do solo, centro dos eixos m2 mm 141 155 153

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

Ast mm 3.987 4.133 4.248

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

Ast mm 4.187 4.333 4.448

4.35 Raio de giro Wa mm 2.315 2.440 2.550

4.36 Menor distância do raio de giro b13 mm 720 730 750
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5.1 Velocidade de deslocamento com/sem carga  km/h 18 / 19

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga  m/s 0,58 / 0,6 0,59 / 0,61 0,5 / 0,52

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

5.5 Força de tração nominal com/sem carga  N 17.000

5.7 Capacidade de vencer rampa com/sem carga  % 23 / 27 20 / 26 17 / 24

5.9.2 Tempo de aceleração com/sem carga acima de 15 metros  S 5,7 / 5 6,2 / 5,4 6,5 / 5,6

5.10 Freio  hidráulico

5.11 Freio de estacionamento  hidráulico
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a 7.1 Fabricante do motor/tipo  Kubota WG2503-L

7.2 Potência do motor conforme ISO 1585  kW 36,5

7.3 Rotações por minuto nominal  /min 2.200

7.4 Número de cilindros  4

7.4.1 Capacidade cúbica  cm³ 2.491

Consumo de combustível de acordo c/ ciclo VDI  kg/h 3,2 3,8 4,3
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8.1 Tipo de controle de tração  hidrodinâmico

8.2 Pressão de operação para acessórios  bar 210

8.3 Volume de óleo por acessório  l/min 40

8.4 Nível sonoro ao ouvido do condutor de acordo c/ EN 12053  dB (A) 82

8.5 Engate de reboque, tipo DIN  Pinos

8.6 Direção  hidráulico



DFG/TFG 425/430/435

Versão padrão:
• Teto com barras de ferro.
• Direção hidráulica controlada por de-

manda na tecnologia Load Sensing.
• Coluna de direção de inclinação 

ajustável.
• Selecionador de direção na coluna de 

direção.
• Alavanca mecânica única na parede da 

cabine.
• Display com exibição anti-brilho para 

horas de operação e nível de tan-
que. Luzes de controle para pressão 
de óleo, temperatura do fluído de 
arrefecimento, nível de bateria, freio de 
estacionamento, temperatura do óleo 
de transmissão, nível do fluído de freio, 
indicação de ponto neutro, reserva de 
combustível (diesel), pré-aquecimento 
(diesel) e água no filtro diesel.

• Sinal acústico para temperatura eleva-
da do fluído de arrefecimento.

• 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, porta-copo.
• Esteira de borracha para redução de 

ruídos e vibração.
• Disposição dos pedais como em um 

automóvel.
• Freio a disco úmido com freio de esta-

cionamento elétrico.
• Dois faróis dianteiros e duas lanternas 

de freio/traseiras na parte de trás.
• Válvula de controle hidráulica na tec-

nologia Load Sensing.

• Filtragem de óleo hidráulico de circu-
lação total com filtragem de sucção e 
retorno para o máximo de pureza do 
óleo.

• Filtro de ar com separador ciclônico.
• Refrigerador para óleo de conversor e 

transmissão.
• Sistema de arrefecimento fechado 

(sistema de pressão).
• Engate de reboque (apoio de timão) 

com pino de manobra no contrapeso.
• Protetor de cárter.
• Pneus pneumáticos.



Aproveite as vantagens

Acesso facilitado com degrau largo 
e suporte. Teto de proteção do 
condutor maior e mais estável.

Display no campo de visão do 
condutor

Disposição dos pedais com em um 
automóvel e superfícies antider-
rapantes.

Mastro com perfis finos, o que faci-
lita a visibilidade dos garfos e carga.

Conceito de acionamento eficiente e 
potente
• Nos modelos a diesel e gás, com 

os motores Kubota aprovados em 
aplicações severas de máquina de 
construção.

• Motores robustos e modernos. Projeta-
dos para vida útil prolongada, demanda 
elevada e confiabilidade.

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

helicoidais.
• Motores com emissões mínimas de ga-

ses nocivos (motores a diesel confor-
me as normas 97/68 EU, nível 3A).

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

proporcionam a melhor visibilidade em 
todas as direções.

• Acesso facilitado. O degrau é bem 
largo e visível para subida e descida.

• Maior, mais estável e com apoio solda-
do com o teto de proteção.

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

• Volante de direção ágil à esquerda.
• Baixo esforço por causa da direção 

hidráulica.
• Área plana e grande para os pés com 

tapetes que absorvem vibrações.
• Alavanca hidráulica robusta, precisa e 

fácil de mover mesmo com luvas.
• Assento de condutor confortável com 

amortecimento e várias possibilidades 
de ajuste.

• Display e interruptor para dispositivos 
adicionais (por exemplo, iluminação e 
limpador de para-brisa) estão dispostos 
à vista e alcance do condutor.

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

• Freio de estacionamento acionável ele-
tricamente, operação por botão. Sem 
nenhuma alavanca manual incomo-
dando na área do joelho e subida.

• Disposição dos pedais conforme um 
automóvel e superfícies antiderrapante.

Mastro e hidráulica
• Amortecimento de entrada e saída na 

área das passagens do mastro.
• 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.

• Visibilidade otimizada.
• Orifícios de visualização no cilindro de 

elevação livre facilitam o trabalho em 
níveis mais altos de prateleiras.

• Válvula de controle hidráulica na 
tecnologia Load Sensing. Com o nível 
baixo de pressão, o Load Sensing Sys-
tem reduz o consumo de energia e, ao 
mesmo tempo, desacelera o envelhe-
cimento do óleo.

Eixo de acionamento Jungheinrich 
com freios a disco úmido livres de 
manutenção.
• Conceito dos eixos com grau de efici-

ência otimizado para baixo consumo.
• O óleo no sistema de frenagem por 

fricção quase não demanda manuten-
ção. Praticamente não existem custos 
de manutenção (em comparação com 
o sistema tradicional de frenagem por 
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 operador e 
redução das vibrações humanas ao míni-
mo, 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
• Refrigerador combinado em modelo 

totalmente de alumínio para o líquido 
de arrefecimento do motor e para o 
óleo do conversor e 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.

• Sem vaporização do produto por 
meio de um sistema completamente 
fechado.

• Confiabilidade no trabalho sem perdas 
de desempenho devido às altas tempe-
raturas do ambiente.

Fácil de realizar manutenção e con-
sertar
• Acesso fácil à área do motor por meio 

de um capô com ângulo de abertura 
de 90 graus e 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 valor.

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

• Filtro de combustível bem dimensiona-
do com separador de água.

• 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 na parede da cabine.

Eixo pendular-Jungheinrich elevado 
para alta segurança 
O ponto de articulação posicionado 
sobre o eixo de direção garante alta 
estabilidade por meio de movimentos 
pendulares reduzidos mesmo durante 
direção dinâmica. Assim, o risco de tom-
bamento é minimizado, sem a aplicação 
adicional de sistemas eletrônicos de 
assistência.

Design de contrapeso otimizado
• O design de contrapeso proporciona 

um prolongamento do centro de gravi-
dade para baixo e para frente.

• O centro de gravidade próprio se situa 
física e profundamente 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.
• Vidro do teto com vidro de segurança 

laminado.
• Vidro traseiro com aquecimento (com 

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

de lavagem para para-brisa frontal e 
traseiro.

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

-brisa frontal.

• Retrovisor interno panorâmico.
• Retrovisor externo à direita e esquerda.
• Apoio de braço.
• Assento confortável revestido em teci-

do ou couro sintético.

Segurança e sustentabilidade na sua 
operação:
• Bloqueio automático da hidráulica e 

direção após deixar o assento. A incli-
nação, elevação, descida e movimen-
tação só é possível quando o assento 
estiver ocupado.

• Sinal acústico caso o freio de estacio-
namento não tenha sido ativado antes 
de se deixar o assento do condutor.

• A transmissão muda para o ponto neu-
tro no momento em que o condutor 
tiver saído da empilhadeira após ter 
pressionado o selecionador de direção.

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

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 e 
Moosburg, na Alemanha.


