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HYUNDAI MATERIAL HANDLING  Motor Tier 3

250D-7E

Alguns itens podem ser opcionais
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Dimensões Especificações

Peso

Rodas, Chassis

Dimensões básicas

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

Fabricante 

Modelo designado do fabricante 

Elétrica (bateria ourede), diesel, gasolina, gás combustível, manual 

Tipo de operação: manual, pedonal, de pé, sentado, selecionador de pedidos 

Capacidade de carga / carga nominal Q (t)

Distância do centro de carga c (mm)

Distância de carga,centro do eixo motor até garfo x(mm)

Distância entre eixos y(mm)

Fabricante

Modelo designado do fabricante

Elétrica (bateria ourede), di esel, gaso lin a, gás combustível, manual

Tipo de operação: manual, pedonal, de pé, sentado, selecionador de pedidos

Capacidade de carga / carga nominal

Distância do centro de carga

Distância de carga,centro do eixo motor até garfo

Distância entre eixos

Hyundai

250D-7E

DIESEL

sentado

25.0

1,200

1,112

4,300

37,021

57,277 / 4,744 

18,647 / 18,374

Pneumatic

14.00 - 24 - 28PR

14.00 - 24 - 28PR

4 x 2

2,212

2,140

12 / 10

3,877

0

4,030

5,837

3,223

2,150

528

8,812

6,362

3,050

2,450 x 250 x 110

2,600

300

250

9,569

9,569

5,807

1,981

Peso operacional kg

Carga por eixo, carregado frontal/traseira kg

Carga por eixo, descarregado frontal/traseira kg

Pneus; Pneumático (P), Soólido (S), Não manchante (N)

Número de rodas dianteiras/traseiras (x= rodas motoras)

Largura dos pneus, traseiros

Individual

Duplo

Individual mm

Duplo mm

Individual

Duplo

Mastro/Garfo de inclinação dianteiro/traseiro (a/b) graus

Altura do mastro abaixado h1 (mm)

Elevação livre h2 (mm)

Altura de elevação h3 (mm)

Altura do mastro estendido h4 (mm)

Altura da cabine h5 (mm)

Altura di assento / altura em pé rel. para SIP h7 (mm)

Altura de acoplamento (engate traseiro) h10 (mm)

Comprimento total l1 (mm)

Comprimento da frente dos garfos l2 (mm)

Largura total b1 (mm)

Dimensões do garfo (tipo gancho) l / e / s (mm)

Grade protetora do garfo ISO 2328, classe/tipo A,B 

Largura entre os garfos da empilhadeira b3(mm)

Distância do solo, carregado, sob o garfo m1(mm)

Distância do solo, distância entre os eixos m2(mm)

Largura corredor para paletes tranversais 1000x1200 (Lxa)  Ast(mm)

Largura corredor para paletes tranversais 800x1200 (Lxa)  Ast (mm)

Raio de giro Wa(mm)

Menor distância do ponto de articulação b13 (mm)
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Identificação 

Dados de desempenho

Motor

31.7

250 /280

400 / 300

21.5

33.8

Wet, Hydraulic

Cummins QSC

194

2,200

8,300

Velocidade deslocamento, carregada/descarregada km/h

Velocidade elevação, carregada/descarregada mm/s

Velocidade descida mastro, carregada/descarregada mm/s

Força de tração máxima, carregada/descarregada KN

Inclinação máxima, carregada/descarregada % 

Freio de serviço

Fabricante do motor / tipo  

Potência do motor acc. Para ISO 1575 kW/rpm

Torque máximo N.m

nº cilindro / capacidade cúbica EA/cc

5.1
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6.2

6.3
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Capacidade de Carga

•  GARFO (CxLxA) (mm)

   2,450 x 250 x 110(STD)  /  2,700 x 250 x 110  / 3,150 x 250 x 110  /  3,650 x 250 x 110  /  3,700 x 250 x 110
•  MCV - até 6 vias hidráulicas
•  DESLOCAMENTO INTEGRADO, POSICIONADOR INTEGRADO DO GARFO (STANDARD)
•  COMPRESSOR DE AR
•  GIROFLEX

Itens opcionais

Especificações do Mastro

2-Estágios 

V350
* V400
V450
V500
V550
V600
V650
V700

3,476
4,030
4,530
5,030
5,530
6,030
6,530
7,030

3,600
3,877
 4,127
4,377
4,627
4,877
5,127
5,377

25,000
25,000
25,000
25,000
24,950
24,950
24,450
23,550

36,633
37,021
37,271
37,526
37,788
38,379
38,686
38,968

Tipo de mastro
Altura

máxima
do garfo

(mm)

Altura
geral

abaixado
(mm)

Capacidade
de carga

(1,200mm LC)
(kg)

Peso da
empilhadeira 
descarregada

(kg)

* STANDARD

12
12
12
12
12
12
12
12

10
10
10
10
10
10
10
10

Angulo Inclin. 
(graus)

c.carga s.carga

Rodovia Presidente Dutra, KM 315, Itatiaia - RJ
CEP: 27580-000
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 3.2 Tamanho dos pneus, dianteiro

  Largura dos pneus, dianteiros 3.5

 3.3 Tamanho dos pneus, traseiros
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Controle de acesso
e partida do motor

Câmera de ré Indicador de carga

Controle de velocidade Painel de Instrumentos Ar-condicionado e ar quente

Força e precisão
nas operações logísticas

Hyundai apresenta a nova linha 
de empilhadeiras da série 7E a diesel. 

Alta performance e excelente potência para 
tornar seus negócios mais lucrativos.

Fotos ilustrativas e podem incluir equipamento opcional.

Excelente Operabilidade
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194kW/ 2,200rpm
120.4kgf.m/1,400rpm

Tecnologia e confiabilidade
com operação suave e estável!

Funcionamento suave, eficiente e ergonomicamente projetada,
a série 250D-7E é fabricada para atender as suas necessidades.

O motor turbo de seis cilindros é construído para oferecer 
potência, confiabilidade e economia. Este mecanismo atende 
aos regulamentos de emissões EPA Tier 3 e EU estágio IIIA.

Cummins QSC
Motor Potente

Modo de Potência do Motor
De acordo com a carga operacional, o operador
pode selecionar o modo do motor através
do interruptor do painel lateral.
MODO STANDARD: Ideal para realização
de operações de carga leve, pois proporciona
alto desempenho com redução de combustível.
MODO POWER: Ideal para serviço pesado
e terreno inclinado.

Rotação do motor ajustável
Enquanto o motor funciona, a baixa rotação
em marcha lenta pode ser aumentada em uma 
unidade de 25rpm e mantém a rotação definida 
anteriormente quando o motor é reiniciado.

Transmissão totalmente automática 
A transmissão totalmente automática oferece 
manuseio fácil e conveniente com mudanças
de velocidade suave. O operador pode selecionar
dois tipos de modos automáticos.

Controle de velocidade
Ele oferece a capacidade de manter
automaticamente a velocidade desejada, sem
a entrada do pedal do acelerador e reduzir
o consumo de combustível.

Excelente trabalho noturno, as posições variadas das lâmpadas de trabalho oferece ao operador 
um ambiente mais confortável   e seguro. 
Locação dos faróis:  Frente: pára-choque (2), mastro (2) - Parte traseira: cabine (2)

Controle de transmissão Excelente visibilidade Nivelamento automático dos garfos
Maior ângulo de inclinação do mastro. Utilizando 
o ângulo de inclinação de 12° graus para  frente 
e 10° graus para trás, o operador pode executar 
trabalhos de carga e descarga com segurança 
e rapidez.

250D-7E : 33.8%

250D-7E : 31.7 km/h

Velocidade de viagem mais rápida e confortável

Gradabilidade (Carregada)

Velocidade de deslocamento (sem carga)

O potente motor proporciona maior aceleração, maior velocidade 
de deslocamento e com maior conforto para o operador em terrenos 
em declives (irregular).

Fotos ilustrativas e podem incluir equipamento opcional.

10o12o

Alta Performance
Menos ruído
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Painel de instrumento de fácil compreensão 
e resistente a água.

Assento com suspensão
facilmente ajustável
Um assento com design anatômico
e ajustável, fornece grande conforto,
segurança e durabilidade.
(Apoio de cabeça - opcional)

Ar condicionado e aquecedor
de alta potência
(Opcional)
Ar condicionado e aquecedor com o condensador 
integrado ao lado superior da cabine para fornecer 
conforto ao ambiente durante a operação.

Câmera de Ré
A câmera de ré aumenta a 
segurança do operador atráves 
de até 4 canais de visibilidade.

Indicador de carga
Oferece com precisão o peso
da carga quando posicionado 
no garfo e medindo também 
a pressão hidráulica.

Painel de controle 
e interruptores 
centralizados

Leitor de CD, MP3
e Controle remoto

Soquete mãos-livres
(Opcional)

Controle Operacional por alavancas
Apenas o manuseio leve e mínimo do operador
é necessário para controle preciso,
seguro e produtivo.
(5 alavancas, 6 funções: padrão)
(5 alavancas, 7 funções: opcional)

Coluna de direção ajustável
A alavanca de direção é ajustável para manter a postura adquada de acordo 
com o operador para fornecer excelente manobrabilidade e conforto.

Pedais posicionados ergonomicamente
Pedais posicionados ergonomicamente
Com base na engenharia humana,
o acelerador, freio e avanço até os pedais
estão perfeitamente posicionados
para conforto, agilidade e segurança 
do operador.

Design baseado na engenharia humana, proporciona um ambiente ergonômico 
para o operador, garantindo produtividade e segurança.

Fotos ilustrativas e podem incluir equipamento opcional.

40°40°

80 mm80 mm

Design ergonômico e amplo
espaço interno!
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Endurance & Safety

Tilt Lock

Drive Lock

Lift Lock

Segurança e durabilidade são prioridades no design do equipamento

Sistema de resfriamento
O sistema de ação hidráulico reduz o consumo de combustível
e proporciona  baixo nível de ruído, o sistema controla as níveis 
de temperatura dos fluidos de arrefecimento, óleo hidráulico
e transmissão.

OPSS (Sistema de detecção de presença do operador)
O controle da inclinação, elevação e abaixamento
do mastro não é possível  quando o operador
não estiver na posição correta (no assento).

Auto Parking
O freio de estacionamento é engatado 
automaticamente quando a transmissão
fica no ponto neutro e o operador deixa
o assento.

Sistema automático de inclinação 
da cabine
Cilindro hidráulico acionado eletricamente 
inclina a cabine do operador para o lado 
esquerdo cerca de 65°graus facilitando
o acesso aos componentes da empilhadeiras.

Protetor para parafusos de cubo
A  vida útil dos parafusos foi aumentada
com a aplicação do protetor.
(Fácil fornecimento de peças devido a roda 
traseira ser igual com a roda dianteira).

Sistema de freio a disco molhado
O sistema de freio a disco molhado
é livre de manutenção e é fechado
para proteger contra poeira e água.

Encaixes engraxados
Acessórios para graxa.
São instalados para facilitar o serviço
de manutenção do eixo.

Rolete lateral do mastro e carro
de carga  altamente duráveis.

Durabilidade elevada
Aplicação estrutural de aço com alta 
resistência e excelente durabilidade.

Amplo espaço para 
o movimento dos pés
Espaço otimizado para os pés proporcionam 
conforto e evita a fadiga do operador
no momento de subir e descer da máquina, ou 
seja, é um facilitador para agilizar a operação.

Fotos ilustrativas e podem incluir equipamento opcional.

Eixo de tração durável
O eixo motriz de redução planetária
fornece suavemente o torque desejado 
às rodas motrizes.

Alta performance e durabilidade
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Uma combinação ideal de componentes e peças que garantem fácil acesso
e comodidade para manutenção.

Dinamizado capô do motor
Garante fácil acesso aos compartimentos
do motor e manutenção rápida e eficiente.

Filtro de ar com fácil manutenção 
É facilmente acessível para limpeza ou substituição.

Filtro de ar da cabine
A pressão interna é mantida ligeiramente
superior ao exterior para excluir poeira
e reduzir os níveis de ruído.

Caixa de fusíveis compacta 
para inspeção fácil

Acesso facilitado do filtro
de combustível  
O compartimento do motor permite
a substituição rápida de filtros.

Filtro de ar monitorado 
eletricamente
O sensor do filtro de ar alerta o operador 
sobre um filtro de ar entupido e permite
a substituição antes do dano.

Sistema de travamento 
automático
O compartimento do motor é protegido 
por uma porta de acessado através
de travamento de mola a gás.

Conexão do Manômetro 
de pressão

Interruptor principal
Um interruptor principal desconecta a 
energia da bateria para proteger o 
sistema elétrico.

Caixa de ferramentas grande Manutenção simplificada do 
óleo

Fotos ilustrativas e podem incluir equipamento opcional.

Design centralizado para fácil 
manutenção!


