Contrabalançada a Combustão

REFORMULADA

SÉRIE Z

FDZN 2.0 a 3.0 toneladas

SIMPLESMENTE FORTE

DIESEL
Elevação do mastro até 6.0 metros

Baixo custo de aquisição sem deixar de lado a qualidade
A linha de Empilhadeiras Contrabalançadas a Combustão da Série Z foi reformulada para garantir mais qualidade e força
na sua operação. Com um baixo custo de aquisição sem deixar de lado a qualidade, a Série Z traz toda tradição das
empilhadeiras TOYOTA, através de componentes de alta qualidade e o motor industrial TOYOTA, projetado
especificamente para equipamentos de movimentação de materiais, que demonstra ótima performance assim que
acionado, com excelente confiabilidade e fácil manutenção, oferecendo a maior vida útil da categoria.
• Mais proteção ao operador com o design da grade superior;
• Maior conforto com o espaço necessário para se movimentar na cabine e com funções de
fácil alcance;
• Excelente visibilidade do mastro e ponta dos garfos, facilitando a inserção nos paletes;
• Menor nível de ruído e vibração por causa do seu motor apoiado sobre os coxins,
melhorando o isolamento, e também por seu controle de descida dos garfos, limitando a
velocidade até que cheguem ao piso para evitar impactos;
• Mais segurança com o bloqueio de carga*, que impossibilita a descida dos garfos enquanto
o motor estiver desligado mesmo que a alavanca seja acionada, e maior estabilidade por
conta de seu design pensado para oferecer mais segurança;
• Garantia de qualidade com um motor de alta potência e baixo consumo projetado pela
TOYOTA.
* Item opcional
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Cobertura Nacional

O atendimento da Toyota Empilhadeiras se estende por
todos os estados, através da Matriz, Filiais e uma ampla
rede de Dealers, treinados e preparados para identiﬁcar
e atender as suas necessidades.

Fábrica no Brasil

Nossa fábrica, localizada em Artur Nogueira/SP, está
estrategicamente posicionada em uma das principais
rodovias do estado. Os equipamentos produzidos na
fábrica possuem o mesmo rigor de qualidade japonesa
e de outros países de primeiro mundo, utilizando o
Sistema de Produção Toyota (TPS).

Os dados deste folheto são determinados com base em nossas condições de teste padrão. O desempenho pode variar de acordo
com as especiﬁcações e condições atuais dos veículos, além das condições da área de operação. É possível que a cor real do veículo
seja diferente da cor apresentada neste folheto devido às condições de impressão e fotograﬁa. Algumas fotograﬁas foram editadas
por computador. A disponibilidade e as especiﬁcações dependem da região e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A operação
segura das empilhadeiras é obtida através de treinamento adequado do operador e das regras de segurança apropriadas. Consulte o
representante da Toyota para mais detalhes. A Toyota Material Handling Mercosur Comércio de Equipamentos Ltda. reserva-se o direito
de alterar as especiﬁcações e os produtos sem aviso prévio. Todos os direitos reservados à Toyota Industries Corporation.
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Certiﬁcação ISO 9001
Toyota Empilhadeiras é certiﬁcada no Sistema
de Gestão da Qualidade

comercial@toyotaempilhadeiras.com.br
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