EMPILHADEIRAS SHANGLi GLP ‐ 3.000 KG
ASSENTO COM SUSPENSÃO
O assento ergonômico possui apoio de
braço e cinto de segurança.
CAPÔ DO MOTOR
Possui alças laterais de fácil elevação,
com amortecedor interno, permitindo
fácil acesso para checagens diárias e
manutenções.
DESLOCADOR LATERAL
Integrado à torre de elevação facilita o
ajuste de cargas nas prateleiras.
EIXO TRASEIRO
Suspensão
traseira
articulada,
proporciona maior estabilidade para
carga e para operação.
ESPELHO RETROVISOR
Espelho panorâmico que aumenta a
visibilidade do operador.
FILTRO DE AR SOBRESSALENTE
Filtro adicional do sistema de ar ,
reduzindo a entrada de ar impuro no
motor.
LUZES DE FREIO E SINALIZAÇÃO
Sinalização fica localizada na parte
superior da máquina aumentando a
visibilidade, protegendo as lanternas
traseiras e tornando o equipamento
mais seguro.

SISTEMA HIDRÁULICO DE
LEVANTAMENTO
Possui válvula de controle do fluxo
impede os cilindros de elevação de
descer, caso ocorra algum problema.
SISTEMA KLEAN AIRE
Sistema de limpeza de ar que reduz
a entrada de ar impuro e resíduos no
motor, aumentando a vida útil do
equipamento.
SUPORTE ARTICULADO DO
CILINDRO DE GÁS
Diferencial que possibilita a troca de
cilindro por um só operador, que
otimiza o processo.
TETO RETRÁTIL
Proteção contra sol e chuva, quando
recolhido possibilita a visualização
da carga elevada pelo operador.

OPCIONAIS DESTE MODELO
MOTORES
Modelos com capacidade de carga
de 2.500 kg podem ser equipadas
com motores Mitsubishi 4G64 ou
GQ491/4Y.
OXICATALISADOR
Diferencial que deve ser instalado
em equipamentos utilizados em
operações internas, atuando como
silenciador e redutor de poluentes.
RODADO DUPLO
Indicado para ambientes externos
com irregularidades, aumentando
a estabilidade do equipamento.
TORRE
Com elevação de 4,5 ou 6,0 mts.

TORRE TRIPLEX
Fabricadas com materiais resistentes
e de longa durabilidade é controlada
por sistema mecânico hidráulico,
dividido por vias de comandos.
VOLANTE ESCAMOTEÁVEL
Ajustáveis em várias posições,
permitindo fazer as manobras com
maior eficiência e deixando mais
espaço para os joelhos do operador.

MOTORES
Equipadas com Motores :
MITSUBISHI 4G64 e GQ491/4Y
4 CILINDROS
PAINEL ANALÓGICO
Painel com medidores analógicos,
horímetro digital e porta objetos.
PNEUS
Equipadas com pneus pneumáticos
que são ideais para pisos irregulares,
tráfego entre galpões e para terrenos
que precisem de estabilidade.
SISTEMA DE FREIO
Oferece capacidade de frenagem
superior, com menor necessidade de
manutenção. Opera em temperaturas
extremas sem comprometimento dos
seus componentes.

CPQYD30/3
GLP 3.000KG RODADO SIMPLES

FICHA TÉCNICA
EMPILHADEIRAS GLP SHANGLI
CARACTERÍSTICAS
Ca pa ci da de nomina l

MEDIDA
KG

Roda do
Centro de ca rga

MM

Altura de eleva çã o

MM

Ta ma nho do ga rfo (comp x l a rg x es p )

MM

Ângul o de i ncl i na çã o do ma s tro F / R

GRAUS

Ra io de gi ro

MM

Altura li vre do s olo

MM

Altura do protetor do opera dor

MM

CPQY30/3
3000
SIMPLES
500
4500
1070×125×45
6 / 12
2400
120
2170

MODELOS
CPQY30/36
CPQY30/3D
3000
3000
SIMPLES
DUPLO
500
500
6000
4500
1070×125×45
1070×125×45
6 / 12
6 / 12
2400
2400
120
120
2170
2170

CPQY30/36D
3000
DUPLO
500
6000
1070×125×45
6 / 12
2400
120
2170

DESEMPENHO
Veloci da de má x. de tra ns porte (ca rga tota l )

KM/H

Veloci da de má x. de el eva çã o (ca rga tota l)

MM/S

Ca pa ci da de má x. em ra mpa s com ca rga

%

20
430
20

20
430
20

20
430
20

20
430
20

2800
1280
2090

2800
1280
2550

2800
1700
2090

2800
1700
2550

28×9‐15‐12PR
6.50‐10‐10PR
1625
4400

28×9‐15‐12PR
6.50‐10‐10PR
1625
4700

28×9‐15‐12PR
6.50‐10‐10PR
1625
4700

28×9‐15‐12PR
6.50‐10‐10PR
1625
5000

DIMENSÕES
Comprimento tota l s em ga rfos

MM

La rgura tota l

MM

Altura do ma s tro

MM

CHASSIS
Pneus di a ntei ros
Pneus tra s ei ros
Di s tâ nci a entre ei xos

MM

Pes o

KG

MOTOR
Model o
Número de ci l i ndros
Potência do motor
Rendi mento nomi na l
Torque nomi na l
Ba teri a ‐ Vol ta gem/Ca pa ci da de

4Y‐GQ491 /
4Y‐GQ491 /
4Y‐GQ491 /
4Y‐GQ491 /
Mitsubishi 4G64 Mitsubishi 4G64 Mitsubishi 4G64 Mitsubishi 4G64
UNID
4
4
4
4
HP
55
55
55
55
KW/R.P.M
36.8 / 2500
36.8 / 2500
36.8 / 2500
36.8 / 2500
N.M/R.P.M
159 / 1600
159 / 1600
159 / 1600
159 / 1600
V/AH
12 / 65
12 / 65
12 / 65
12 / 65

