
Maior conforto de direção 
e alta capacidade de 
movimentação por meio 
da direção hidrostática

Baixo consumo de 
combustível

Alta estabilidade de condução 
graças ao centro de gravidade 
extremamente baixo e ao 
eixo pendular elevado

Sistemas de auxílio ao 
operador (opcionais)

Conceito de operação 
ajustável individualmente

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

As empilhadeiras a diesel e a gás com Hydrostatic Drive da 
Jungheinrich oferecem a mais alta capacidade de movimenta-
ção, especialmente em marcha reversa (por exemplo, durante 
carregamento de caminhões). Aceleração dinâmica, rápida 
reversão da marcha e condução precisa são os pontes fortes 
que evidenciam as vantagens desta tecnologia de acionamento. 
Através de cinco programas de acionamento é possível adaptar 
a característica de desempenho aos diferentes requisitos de 
utilização de maneira otimizada.

Os modernos motores provenientes da indústria automobi-
lística convencem através de seu comando eletrônico. Isso 
possibilita um trabalho preciso e performance otimizada com 
baixo consumo de combustível. Todos os motores se destacam 
por suas reduzidas emissões de gases, muito inferiores aos ri-
gorosos limites das diretivas da UE. Em empilhadeiras a diesel, é 
utilizado um filtro de partículas de diesel como padrão de série. 

Já nas empilhadeiras a gás propulsor, está disponível como 
opção um catalisador normal de três vias. 

A cabine, generosamente dimensionada, foi idealmente proje-
tada para o condutor. A coluna de direção livremente regulável 
e com função de memória, bem como os apoios para os bra-
ços integrados permitem o ajuste para motoristas de qualquer 
estatura. Os elementos de operação primários são podem ser 
ajustados de forma rápida e intuitiva graças ao ajuste de ponto 
único sobre dois eixos ajustáveis. Isso garante segurança, prote-
ge a saúde do operador e possibilita um trabalho mais concen-
trado e menos cansativo. O teto em vidro de segurança protege 
contra condições meteorológicas ruins e peças pequenas que 
possam cair. A maior incidência de luz favorece uma atmosfera 
de trabalho agradável e contribui para um empilhamento e re-
moção mais rápido e mais seguro. As melhores condições para 
um alto desempenho durante todo o turno de trabalho.



DFG/TFG 425s/430s/435s

Capacidade de carga (kg)
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DFG/TFG 425s/430s/435s

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

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 425s / 
TFG 425s

DFG 430s / 
TFG 430s

DFG 435s / 
TFG 435s

DFG 425s / 
TFG 425s

DFG 430s / 
TFG 430s

DFG 435s / 
TFG 435s

DFG 425s / 
TFG 425s

DFG 430s / 
TFG 430s

DFG 435s / 
TFG 435s

Dois níveis 
ZT

2900 2121 2125 2205 150 150 150 3494 3662 3693 6/6

3100 2221 2225 2305 150 150 150 3694 3862 3893 6/8

3300 2321 2325 2405 150 150 150 3894 4062 4093 6/8

3500 2421 2425 2505 150 150 150 4094 4262 4293 6/8

3700 2521 2525 2605 150 150 150 4294 4462 4493 6/8

4000 2671 2675 2755 150 150 150 4594 4762 4793 6/8

4300 2871 2875 2955 150 150 150 4894 5062 5093 6/8

4500 2971 2975 3055 150 150 150 5094 5262 5293 6/8

4700 3075 3075 3155 150 150 150 5350 5460 5490 6/6

5000 3225 3225 3305 150 150 150 5650 5760 5790 6/6

5500 3525 3525 3605 150 150 150 6200 6260 6290 6/6

5800 3675 3675 3755 150 150 150 6500 6560 6590 6/6

6000 3775 3775 3855 150 150 150 6700 6760 6790 6/6

Dois níveis 
ZZ

3100 2186 2190 2270 1606 1451 1501 3672 3842 3873 6/8

3300 2286 2290 2370 1706 1551 1601 3872 4042 4073 6/8

3500 2386 2390 2470 1806 1651 1701 4072 4242 4273 6/8

3700 2486 2490 2570 1906 1751 1801 4272 4442 4473 6/8

4000 2636 2640 2720 2056 1901 1951 4572 4742 4773 6/8

Três níveis 
DZ

4400 2086 2090 2170 1512 1351 1401 4972 5142 5173 6/8

4700 2186 2190 2270 1612 1451 1501 5272 5442 5473 6/8

5000 2277 2290 2370 1714 1551 1601 5563 5742 5773 6/6

5500 2477 2490 2570 1914 1751 1801 6063 6242 6273 6/6

6000 2677 2690 2770 2114 1951 2001 6563 6742 6773 6/6

6500 2877 2890 2970 2314 2151 2201 7063 7242 7273 6/6

7000 3077 3090 3170 2514 2351 2401 7563 7742 7770 6/6

7500 3277 3290 3370 2714 2551 2601 8063 8240 8273 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 425s DFG 430s DFG 435s

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 4731) 4932) 4982)

1.9 Distância entre eixos y mm 1.750 1.820 1.880

P
es

o 2.1 Peso do equipamento  kg 3.960 4.440 4.815

2.2 Peso por eixo com carga frente/trás  kg 5.630 / 830 6.520 / 920 7.305 / 1.005

2.3 Peso por eixo sem carga frente/trás  kg 1.740 / 2.220 1.909 / 2.530 1.975 / 2.896
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3.1 Tipo de pneu  SE

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

3.3 Dimensão do pneu, traseiro  mm 6.50-10

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

3.6 Distância entre rodas, frente b10 mm 1.000 1.060 1.060

3.7 Distância entre rodas, trás b11 mm 942

D
im

en
sõ

es
 b
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as

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

4.2 Altura do mastro (recolhido) h1 mm 2.321 2.325 2.405

4.3 Elevação livre h2 mm 150

4.4 Elevação h3 mm 3.300

4.5 Altura do mastro na elevação máxima h4 mm 3.894 4.062 4.093

4.7 Altura da grade de proteção (compartimento do operador) h6 mm 2.220 2.238 2.238

4.8 Altura do assento/ plataforma ao solo h7 mm 1.058 1.076 1.076

4.12 Altura do gancho de reboque h10 mm 377 387 387

4.19 Comprimento total l1 mm 3.763 3.873 3.963

4.20 Comprimento até à face dos garfos (incl. espessura do garfo) l2 mm 2.613 2.723 2.813

4.21 Largura total b1/b2 mm 1.184 1.320 1.320

4.22 Dimensões do garfo s/e/l mm 40 / 120 / 1.150 45 / 125 / 1.150 50 / 125 / 1.150

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 112 118 147

4.32 Altura livre do solo, centro dos eixos m2 mm 130 148 148

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

Ast mm 3.958 4.075 4.153

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

Ast mm 4.158 4.275 4.353

4.35 Raio de giro Wa mm 2.285 2.377 2.455

4.36 Menor distância do raio de giro b13 mm 640

P
er

fo
rm

an
ce

5.1 Velocidade de deslocamento com/sem carga  km/h 19,6 / 19,6 20,8 / 20,8 20,8 / 20,8

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga  m/s 0,56 / 0,56 0,56 / 0,56 0,48 / 0,48

5.3 Velocidade de descida com/sem carga  m/s 0,56 / 0,56

5.5 Força de tração nominal com/sem carga  N 19.160 18.100 18.100

5.7 Capacidade de vencer rampa com/sem carga  % 27 24 21

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

5.10 Freio  hidrostática

5.11 Freio de estacionamento  Freio de estacionamento automático
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a 7.1 Fabricante do motor/tipo  VW 2.0 CR / CPYB (IIIB)

7.2 Potência do motor conforme ISO 1585  kW 44

7.3 Rotações por minuto nominal  /min 2.700

7.4 Número de cilindros  4

7.4.1 Capacidade cúbica  cm³ 1.968

7.5.1 Consumo de combustível de acordo c/ ciclo VDI  l/h 3 3,2 3,4

O
u
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o

s

8.1 Tipo de controle de tração  hidrostático

8.2 Pressão de operação para acessórios  bar 215

8.3 Volume de óleo por acessório  l/min 32

8.4 Nível sonoro ao ouvido do condutor de acordo c/ EN 12053  dB (A) 75

8.5 Engate de reboque, tipo DIN  DIN 15170 Type H



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 425s TFG 430s TFG 435s

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 4731) 4932) 4982)

1.9 Distância entre eixos y mm 1.750 1.820 1.880

P
es

o 2.1 Peso do equipamento  kg 3.960 4.440 4.815

2.2 Peso por eixo com carga frente/trás  kg 5.630 / 830 6.520 / 920 7.305 / 1.005

2.3 Peso por eixo sem carga frente/trás  kg 1.740 / 2.220 1.909 / 2.530 1.975 / 2.896
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3.1 Tipo de pneu  SE

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

3.3 Dimensão do pneu, traseiro  mm 6.50-10

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

3.6 Distância entre rodas, frente b10 mm 1.000 1.060 1.060

3.7 Distância entre rodas, trás b11 mm 942
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4.1 Inclinação mastro/porta-garfos, frente/trás α/β ° 6/8

4.2 Altura do mastro (recolhido) h1 mm 2.321 2.325 2.405

4.3 Elevação livre h2 mm 150

4.4 Elevação h3 mm 3.300

4.5 Altura do mastro na elevação máxima h4 mm 3.894 4.062 4.093

4.7 Altura da grade de proteção (compartimento do operador) h6 mm 2.220 2.238 2.238

4.8 Altura do assento/ plataforma ao solo h7 mm 1.058 1.076 1.076

4.12 Altura do gancho de reboque h10 mm 377 387 387

4.19 Comprimento total l1 mm 3.763 3.873 3.963

4.20 Comprimento até à face dos garfos (incl. espessura do garfo) l2 mm 2.613 2.723 2.813

4.21 Largura total b1/b2 mm 1.184 1.320 1.320

4.22 Dimensões do garfo s/e/l mm 40 / 120 / 1.150 45 / 125 / 1.150 50 / 125 / 1.150

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 112 118 147

4.32 Altura livre do solo, centro dos eixos m2 mm 130 148 148

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

Ast mm 3.958 4.075 4.153

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

Ast mm 4.158 4.275 4.353

4.35 Raio de giro Wa mm 2.285 2.377 2.455

4.36 Menor distância do raio de giro b13 mm 640

P
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5.1 Velocidade de deslocamento com/sem carga  km/h 19,6 / 19,6 20,8 / 20,8 20,8 / 20,8

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga  m/s 0,56 / 0,56 0,56 / 0,56 0,48 / 0,48

5.3 Velocidade de descida com/sem carga  m/s 0,56 / 0,56

5.5 Força de tração nominal com/sem carga  N 19.160 18.100 18.100

5.7 Capacidade de vencer rampa com/sem carga  % 27 24 21

5.9.2 Tempo de aceleração com/sem carga acima de 15 metros  S 5,7 / 5 5,9 / 5,1 6,1 / 5,2

5.10 Freio  hidrostática

5.11 Freio de estacionamento  Freio de estacionamento automático
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a 7.1 Fabricante do motor/tipo  VW / BEF

7.2 Potência do motor conforme ISO 1585  kW 38

7.3 Rotações por minuto nominal  /min 2.700

7.4 Número de cilindros  4

7.4.1 Capacidade cúbica  cm³ 1.980

7.5 Consumo de combustível de acordo c/ ciclo VDI  kg/h 2,6 2,7 2,9
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8.1 Tipo de controle de tração  hidrostático

8.2 Pressão de operação para acessórios  bar 215

8.3 Volume de óleo por acessório  l/min 32

8.4 Nível sonoro ao ouvido do condutor de acordo c/ EN 12053  dB (A) 75

8.5 Engate de reboque, tipo DIN  DIN 15170 Type H



DFG/TFG 425s/430s/435s

Posto de trabalho desenvolvido para 
o condutor
O conceito ergonômico do generosa-
mente dimensionado posto do condu-
tor garante um trabalho confortável e 
menos cansativo:
• comodidade e segurança para embar-

que e desembarque, através de um de-
grau grande com excelente visibilidade 
a partir de cima.

• Altura e inclinação ajustáveis, coluna 
de direção estreita com função de me-
mória, proporcionando maior espaço 
para os joelhos e pernas: basta puxar a 
alavanca do volante para que a coluna 
de direção deslize para frente.

• Excelente visão panorâmica graças ao 
design especial do teto e do painel de 
operação, bem como do teto em vidro 
de segurança sem barras.

• Visão desobstruída da carga graças à 
disposição otimizada das mangueiras e 
correntes.

• Pacote de perfil compactamente agru-
pado com excelente visão.

• A integração de todos elementos de 
operação relevantes no apoio de braço 
ressonante, o que torna a operação 
particularmente confortável.

• Conceito de armazenamento orienta-
do ao condutor proporciona um fluxo 
intuitivo de trabalho.

• Monitor colorido TFT de alta resolução 
e contraste com símbolos autoexpli-
cativos.

• Porta USB para O fornecimento de 
energia de, por exemplo, MP3 players.

• Vibração mínima para o condutor 
devido à dissociação entre a cabine e o 
chassis (Floating Cab).

Conceito de operação ajustável indi-
vidualmente
• Cinco programas de direção parame-

trizáveis para selecionar.
• Ajuste contínuo do ponto único do 

apoio do braço em dois sentidos axiais.
• Apoio de braço grande com inclinação 

ajustável, diversos tipos de forro e um 
generoso compartimento de armaze-
namento.

• Três elementos de operação diferentes 
disponíveis para escolha.

• Operação de pedal único ou duplo.
• A posição da alavanca e dos eixos dos 

elementos de operação são ajustáveis.



Aproveite as vantagens

Maior rendimento Posto de trabalho confortável e 
que contribuiu para um melhor 
desempenho

Motores VW com baixos valores de 
consumo

Excelente visibilidade

Desempenho e características de con-
dução
Com o Hydrostatic Drive, você obtém 
uma melhor eficiência energética, com 
a mais alto desempenho no manuseio 
de cargas - especialmente em marcha 
reversa:
• Transmissão de força contínua e altos 

torques de arranque. 
• Sistema elétrico para a regulagem exa-

ta do acionamento e da hidráulica. 
• Os cinco programas de operação e 

condução selecionáveis asseguram um 
parâmetro de desempenho compatível 
com a demanda de cada uso.

• Aumento automático das rotações ao 
erguer ou inclinar.

• Controle extremamente preciso da 
velocidade de deslocamento, com boa 
resposta à aceleração.

• Baixo custo de manutenção graças 
ao acionamento direto, sem peças de 
desgaste como embreagem, diferen-
cial e marcha.

• Direcionamento extremamente fácil e 
altamente precisa através da direção 
hidrostática.

Segurança
Uma dinâmica de direção e alto desem-
penho exigem um alto grau de seguran-
ça. Nossas empilhadeiras com Hydros-
tatic Drive já oferecem de série um 
abrangente equipamento de segurança:
• Desativação das funções hidráulicas 

com o banco desocupado.
• O freio de estacionamento automá-

tico impede a descida descontrolada 
em rampas e declives, mesmo com o 
motor desligado. 

• Alta estabilidade graças ao centro de 
gravidade extremamente baixo e eixo 
pendular elevado de última geração. 

• Amortecimento na expansão e na 
retração, bem como amortecimento 
da posição final em caso de inclinação 
para mais segurança da carga trans-
portada.

Uma série de sistemas de assistência ao 
condutor (opcional) oferece ainda mais 
segurança ao operador, à empilhadeira 
e à carga:
• Access Control: o sistema para con-

trole de acesso libera o funcionamento 
da empilhadeira apenas depois que 
o reconhecimento de ocupação do 
assento e de cinto de segurança fecha-
do tiver sido ativado numa sequência 
definida. 

• Drive Control: o controle de velocida-
de que reduz automaticamente tanto a 
velocidade nas curvas como também 
a partir de uma determinada altura de 
elevação.

• Lift Control (inclui Drive Control): 
redução automática da velocidade de 
inclinação do mastro a partir de uma 
determinada altura de elevação. Indi-
cação do ângulo de inclinação em um 
display separado.

Sistema hidráulico
Uma bomba de deslocamento variável 
para o sistema hidráulico auxiliar otimiza 
a eficiência através de um fornecimento 
de óleo de acordo com o necessário.
O sistema de filtragem de alto desempe-
nho garante óleo mais limpo e vida útil 
longa a todos os componentes:

• Filtragem de óleo hidráulico de circu-
lação total com sistema combinado de 
filtragem de sucção e retorno para a 
mais alta pureza do óleo.

• Reservatório hidráulico integrado ao 
chassi.

• Entrada e saída do reservatório hidráu-
lico com passagem por filtros.

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

Freios
O acionamento hidrostático possibilita 
um sistema de freios totalmente livre de 
desgastes:
• não há necessidade de trocar frequen-

temente para o pedal do freio.
• Freio de estacionamento: freio mul-

tidisco banhado a óleo com mola 
acumuladora como sistema fechado, 
dispensando manutenção.

Controle e sistema eletrônico inteli-
gentes
• Hardware e software de contro-

le desenvolvido e produzidos pela 
Jungheinrich. 

• Regulagem precisa das funções 
hidráulicas por meio de válvulas opera-
das eletromagneticamente.

• Comando de marcha e comando hi-
dráulico eletrônicos protegidos contra 
respingos de água em estrutura de 
rede CAN-Bus.

Motores
• Motores da última geração, com 

emissões significativamente abaixo dos 
estritos limites da legislação. 

• Potentes e ao mesmo eficientes em 
termos de combustível.
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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.


