Segurança completa para sua operação.
Precisa de mais
segurança na sua
operação logística?
Conheça os acessórios oferecidos
pela Jungheinrich.

Grade Protetora
Capa de chuva
Giroflex

Safety Zone
Farol de LED

The German production facilities
in Norderstedt, Moosburg
and Landsberg are certified.

Jungheinrich trucks
conform to the European
Safety Requirements.

Jungheinrich Brasil

Retrovisor

RedSpot

Rod. Vice Pref. Hermenegildo Tonolli, 2535. São R. da Chave.
GPs: 2 e 3.
CEP: 13.295-000 - Itupeva/SP.
Tel. +55 (11) 4839-0800

Filial Minas Gerais
Av. Heráclito Mourão de Miranda, 2122, Castelo. GP: 3
CEP: 31.330-382 - Belo Horizonte/MG

Tel. +55 (31) 4042-9775

Filial Paraná
Rua Frei Belino Maria Treviso, 59, Boneca do Iguaçu.
CEP: 83.040-000 - São José dos Pinhais/PR
Tel. +55 (41) 4042-1042

Filial Rio Grande do Sul
Av. Senado Salgado Filho, 1970, Scharlau.
CEP: 93.120-000 - São Leopoldo/RS
Tel. +55 (51) 4042-1999
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

Câmera

Buzina de ré

Confie em quem trabalha para manter a
sua operação ainda mais segura!
A Jungheinrich está sempre preparada para atender amplamente
todos os clientes com o máximo de agilidade por isso, além de
todos os acessórios de segurança oferecidos, a multinacional
alemã dispõe de um estoque com 98% de disponibilidade de
peças para reposição, afinal, peças originais garantem que a eficiência do seu equipamento não entre em declínio.
Apenas uma peça original Jungheinrich atende aos exigentes
requisitos de desempenho para qualquer equipamento de movimentação. O uso de outras peças pode causar graves acidentes e
perdas de alto custo.

Sempre pensando na sua segurança.
Conheça alguns dos acessórios que a Jungheinrich oferece.

Melhore a iluminação do seu centro de
distribuição com as nossas luzes de LED.
Muitas vezes, a iluminação em um depósito é insuficiente para iluminar todas as áreas de risco. Visibilidade ruim significa
que o manuseio seguro das empilhadeiras, funcionários e mercadorias não podem ser garantidos. Para poder trabalhar
com precisão, rapidez e segurança em ambientes internos, um sistema de iluminação de qualidade deve estar disponível
para todas as condições climáticas.
Nossas luzes de LED retrofit não só oferecem uma saída de luz máxima, mas também uma durabilidade que não pode ser
alcançada por lâmpadas convencionais. Você se beneficia da luz e não fica no escuro com os custos.
Através do consumo mínimo de energia e do ciclo de vida extremamente longo, a compra da nossa iluminação de empilhadeira LED proporciona um retorno positivo no menor período possível. Os emissores de alto desempenho produzem
uma luz azul-branca e, assim, geram uma temperatura de cor semelhante à luz do dia. Na luz do dia, o olho cansa mais
devagar e, assim, gera a segurança do motorista no ambiente de trabalho.

Em qualquer lugar. Em qualquer momento, conte com a Jungheinrich.

FloorSpot Red 12 110V

FloorSpot Arrow 12 110V

Cinto de Segurança
com sensor

FloorSpot Blue 12 110V

Giroflex 12V - 80V

Capa para chuva

Alerta visual com luz inter-

Protege o operador em dias
chuvosos evitando a necessidade de parar sua operação
de acordo as mudanças
climáticas.

Impede o movimento do
equipamento caso o cinto

Projeta uma luz vermelha no
chão de até 5 metros a frente
do equipamento evitando
colisões.

Projeta uma luz no chão
com formato de seta, para
indicar o sentido da
empilhadeira

Projeta uma luz azul no
chão de até 5 metros a frente
do equipamento evitando
colisões.

mitente

Faróis de Trabalho

Faróis de Led

Alerta de Colisão

Safety Zone

Cabine com Vidro

Tela protetora

Ilumina a área de trabalho.

Ilumina a área de trabalho.

O acessório emite um alerta
sonoro sempre que existe
uma ameaça de colisão na
entrada e na saída de corredores.

Demarca uma área de
advertência volta da empilhadeira.

Proteje o operador em dias
chuvosos evitando a necessidade de parar sua operação
de acordo as mudanças

Grade protetora contra queda
de itens sobre a máquina e o

Câmera
Auxília o operador a ver com
mais exatidão os materais a
serem empilhados.

Anti-deslizante para
garfos

não seja acionado.

Permite que as mercadorias
sejam transportadas com
mais segurança evitando que
a carga do garfo deslize.

Luz do dia

Estamos presentes em todo o Brasil, sempre prontos para atender a necessidade de cada cliente.

6.000

Luz de LED
5.500

3.200

Luzes convencionais

KELVIN (K)

Ajuste ideal para sua necessidade
Nossa iluminação LED é extremamente ajustável e resistente, seja em uma operação com câmaras frias, no calor do verão ou em rotas
irregulares. Isso é possível graças à proteção de sobreaquecimento integrada. Nossas luzes de trabalho LED registram, por exemplo,
temperaturas ambiente de –40°C a +85 ° C sem problemas. Além disso, elas também são resistentes a impactos e vibrações.

operador.

Protetor de Roda
de tração

Protetor de Roda de
carga

Acessório exclusivo para ETV.

Acessório exclusivo para ETV.

climáticas.

Solicite
BlueSpot 12V - 110V
Projeta uma luz azul no chão
sinalizando o sentido do
movimento.

Buzina de ré

Entrada para
Carregador

Alerta sonoro sem a necessidade de buzinar pelo volante.

Acessório exclusivo para EFG
e TFG.

Laser Garfo

Rodas

Peças para reposição

Projeta uma luz de acordo
com a elevação dos garfos.

Todos os tipos de rodas para
reposição.

Alta disponibilidade de
peças para sua reposição.

www.jungheinrich.com.br
pecas@jungheinrich.com.br

um orça

0800 81

mento

9 9001

