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2160H
Empilhadeira Contrabalançada a 
Combustão Diesel

Capacidade Nominal

Modelo @ 600mm @ 24” Tipo de 
combustível Motor

2160H 16,000 kg 36,000 lbs Diesel Tier III Cummins QSB 6.7L Turbo
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Contato Inserir revendedor
informações aqui

SISTEMA MOTRIZ:
•   Cummins QAB  6-cylinder 6.7L turbocharged diesel (129kW)
     Motor potente conhecido por seu forte desempenho e durabilidade
     Atende EPA Tier III e Euro emissões de conformidade

Transmissão Power Shift, controlada mecanicamente e com filtro 
rosqueado. A abertura tipo concha (clamshell) permite fácil acesso de 
manutenção ao compartimento do motor. (4)

A caixa do eixo motor, de peça única, oferece durabilidade e suporte 
resistente a vazamento ao sistema motriz.

CHASSI
Totalmente montado camarote fechado almofada isola o operador da 
vibração e os elementos tornando-o mais confortável e produtiva. (3)

Pesados   fabricados orientar eixo de direção hidrostático características 
e rolamentos de rolos cônicos para facilidade de operação e longa vida 
útil.

MASTRO
Nossos postes possuem espaçamento de canal de largura e as cadeias 
de elevação e hidráulica secundários auxiliares são projetados para 
visibilidade para a frente melhor.

O carro utiliza garfo garfos montado no eixo e está disponível com 
deslocamento lateral, garfo posicionador e combinação lado a mudança 
garfo posicionador de anexos para a máxima produtividade (4).

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
O assento com suspensão integral proporciona conforto de classe 
mundial, que é ajustável para o peso, espaço para as pernas e costas 
ângulo. (1)

O assento lado controle joystick hidráulico proporciona desempenho de 
classe mundial e de controle hidráulico suave sobre cargas pesadas. (1) 

O visor informativo é montado na coluna de direcção de inclinação 

e características: indicador de nível de combustível, indicador da 
temperatura do líquido de arrefecimento, horímetro, códigos de falha, 
o indicador neutro, indicadores se tornam sinal, aviso do sistema, falha 
de carregamento da bateria, aviso de transmissão temperatura do óleo, 
pressão do óleo do motor de aviso , freio de estacionamento definir 
indicador e indicador de vela. (1)

EXTRAS
O pacote de iluminação padrão inclui duas luzes combinadas de 
indicadores de direção/faróis dianteiros e luzes traseiras de ré/freio/
indicação de direção. Espelhos retrovisores também são incluídos como 
equipamento padrão.

UMA EMPRESA FORTE. UM FUTURO FORTE.
A LiuGong foi fundada em 1958 em Liuzhou, China. Desde então, 
nos tornamos um dos mais respeitados fabricantes de equipamento 
industrial e pesado do mundo. Os engenheiros da LiuGong fazem 
seus projetos com foco na facilidade de manutenção, confiabilidade e 
durabilidade extraordinária. 

Hoje a LiuGong emprega mais de 13.000 pessoas em todo o mundo e 
possui distribuidores nos seis continentes, em mais de 77 países. 

Quando você adquire uma máquina LiuGong, você adquire uma 
máquina com facilidades incomparáveis, como facilidade de 
manutenção, na aquisição de peças de reposição e junta forças com uma 
companhia que tem passado os últimos 50 anos se dedicando a facilitar 
seu trabalho. Saiba mais sobre a LiuGong em www.liugong.com

Com a LiuGong você terá o atendimento personalizado que deseja pois 
você não tem tempo a perder. 

Entre em contato com o seu revendedor de Empilhadeiras LiuGong para 
mais informações. 
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América do Norte:
LiuGong Forklift Americas
Katy, Texas, USA
E-mail: lifts@liugongna.com

Site: www.liugongna.com

América Latina:
LiuGong Latin America
Belo Horizonte, MG, Brasil
E-mail: info@liugongla.com

Site: www.liugongla.com
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SERVIÇOS E SUPORTE LIUGONG, COMO NENHUM OUTRO
Nós não fornecemos apenas máquinas de classe mundial; fornecemos 
todo o suporte e serviço que você precisa. Com mais de 2650 pontos de 
venda, 380 revendedores, 26 fábricas, 10 depósitos regionais de peças 
e 10 sedes globais localizadas estrategicamente ao redor do mundo, 
garantimos rapidez no fornecimento de peças e na manutenção do 
equipamento. Cobrimos todo o serviço local e suporte que você precisar.


