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EFG 110/113/115

EFG 213/215/216k/216/218k/218/220

EFG 316k/316/318k/318/320

EFG 425k/425/430k/430/S30

EFG 535k/540k/540/545k/545/550/S40/S50

EFG modelos completos.  

Eficiência em todo 
o portfólio.

Os benefícios: 

• Máxima performance com consumo mínimo de energia.

• Com o nosso conceito PURE ENERGY nossas EFGs operam 2 
turnos seguidos, sem necessidade de troca de bateria de 
chumbo-ácido durante a operação.

• Sem emissão de CO2

• Uso em ambientes fechados e não contamina os produtos.

• Podem trabalhar na chuva (versão cabinada)

• Duas opções de baterias: A nova tecnologia de lítio ou 
comprovada bateria convencional de chumbo-ácido.

Os benefícios: Os benefícios: 

• Alta performance e garantia no consumo reduzido de 
energia devido a tecnologia de lítio.

• Manutenção zero: Bateria livre de manutenção, sem 
troca da água, o que acontece na bateria de chumbo 
ácido.

• Longa vida útil: As baterias de lítio duram 3x mais que
as baterias de chumbo-ácido.

• Maior eficiência energética no mercado (menor 
consumo de energia, resultando também em mais 
tempo do equipamento em operação)

É fácil de trocar 
suas baterias.
Oferta para frotas que operam com 
chumbo-ácido.

Você gostaria de modernizar sua EFG da Jungheinrich de 

baterias convencionais para nossas baterias de lítio à prova 

de futuro?

Troque agora suas baterias de chumbo ácido da 
EFG para a superior tecnologia de lítio.

Sua operação terá muitas vantagens!

Faça a mudança, 
opte pelo elétrico.
Oferta para frotas que operam com Diesel.

Você está usando atualmente empilhadeiras movidas a 

IC e gostaria de fazer a troca sem comprometer o 

desempenho? 

Troque agora sua empilhadeira a 
combustão pela comprovada tecnologia 
elétrica com bateria de chumbo ácido ou de 
lítio.

Basta mudar          
para Lítio.
Oferta para frotas que operam com 
chumbo-ácido.

Você gostaria de trocar suas máquinas para a mais 

moderna tecnologia de lítio?

Troque agora sua bateria convencional de 
chumbo ácido para a inovadora tecnologia de 
lítio da Jungheinrich.

• Alta performance e garantia no consumo reduzido de 
energia devido a tecnologia de lítio.

• Economia de custos a longo prazo, enquanto torna 

suas operações de armazém ainda mais eficientes. 

• Carregamento rápido: Sem necessidade de troca da

bateria. Além disso, você pode sempre optar pelo 

carregamento total ou intermediário da bateria 

disponibilizando a empilhadeira para uso em qualquer 

momento do seu dia.

www.jungheinrich.com.br

2,900–6,500 mm

1,300–2,000 kg

2,900–6,500 mm

1,600–2,000 kg

2,900–7,500 mm

2,500–3,000 kg

2,480–7,500 mm

3,500–5,000 kg

2,300–6,500 mm

1,000–1,500 kg



Jungheinrich Lift Truck

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535, 

Galpão 2 - Itupeva/SP. 

CEP: 13.295-000

Telefone +55 (11) 3511-6295

Filial Minas Gerais

Av. Heráclito Mourão Miranda, 2122, 

Castelo - Belo Horizonte/MG. 

CEP: 31.330-382

Telefone +55 (31) 4042-9775

Filial Paraná

Rua Harry Feeken, 1660,

Boneca do Iguaçu - São José dos Pinhais/PR . 

CEP: 83.040-000.

Telefone +55 (41) 4042-1042

Filial Rio Grande do Sul

Av. Senador Salgado Filho, 1970,

Scharlau - São Leopoldo/RS . 

CEP: 93.120-000.

Telefone +55 (51) 4042-1999

Filial Santa Catarina

Rua Israel de Almeida,77, Galpão - São Vicente

CEP: 88312-050 - Itajaí/SC.

Filial Pernambuco

Avenida Governador Miguel Arraes de Alencar, 

1380, GP 3M21 – Ponte dos Carvalhos

CEP: 54580-773 - Cabo de Santo Agostinho/

PE

contato@jungheinrich.com.br 

Fábricas de Norderstedt e 
Moosburg certificadas.

Os equipamentos da Jungheinrich 
seguem as normas de segurança da 
Comunidade Europeria. 

ANOS DE

NAS BATERIAS DE LÍTIO
GARANTIA

Efi ciência

Custos

A EFG.
ENERIA PARA ALTA 
PERFOMANCE.

A perfeição da 
tecnologia de lítio.
Opte pela EFG da Jungheinrich e se benefi cie da nos-

sa superior potência de lítio e simplesmente supere a 

concorrência. O desempenho fantástico das baterias de 

lítio faz delas mais efi cientes em relação às baterias de 

chumbo-ácido tradicionais, recargas rápidas e zero ma-

nutenção.

Nossas baterias de lítio garantem uma operação 

contínua e, graças à sua longa vida útil, você obtém total 

uso delas.

Escolha o poder completo da bateria de lítio com a nos-

sa garantia dupla:

Efi ciência é uma 
palavra de 3 letras: 
EFG.
A empilhadeira contrabalançada EFG da Jungheinrich é a 

força elétrica necessária para suas operações logísticas. 

Nossa versátil EFG  atinge a máxima performance com o 

mínimo de consumo de energia.

Benefícios da EFG:

Efi ciência

Máxima performance com o 

consumo mínimo de energia com o 

conceito PureEnergy.

Performance

Li-ion: alta performance, garantia 

máxima e especialmente adequada 

para operações de múltiplos turnos, 

absoluamente sem custo de 

manutenção.

100 % satisfação. Garantida.

Nós estamos convencidos que essa decisão é ideal para 

você. É por isso que garantimos que você possa devolver 

de forma fácil e rápida a tecnologia original a qualquer 

momento nos primeiros 6 meses, sem indicar os 

motivos.
Ergonômia

Assento perfeitamente confortável, 

visibilidade total atráves do mastro, 

ajuste intuitivo e diversas opções de 

operação.

Segurança

Numerosos sistemas de assistência 

e acessórios de segurança, da carga 

e da armazenagem.

Com a nossa garantia de 5 anos nas baterias de lítio, 

prometemos economia de custos a longo prazo, 

independentemente das horas operadas.

TOTAL POTÊNCIA DE LÍTIO.

CONVERSÃO COMPLETA.

, Ã

Nossa matriz e 
filiais no Brasil




