
Identificação   

Fabricante   Hyundai 

Modelos definidos pelo Fabricante   70DS-7E 

Acionamento: Elétrico (bateria ou sistema elétrico), diesel, 

gasolina,GLP,manual 

  DIESEL 

Tipo de operação: com as mãos, pedestre, em pé, sentado, carregamento de 

pedido 

  sentado 

Capacidade de carga / carga nominal kg 7.000 

Distância de centro de carga C(mm) 600 

Distância de carga, centro do eixo de acionamento até o garfo X(mm) 615 

Base das rodas Y(mm) 2.300 

      

Pesos   

Peso de serviço kg 9.871 

Carga sobre o eixo, carregado dianteiro/traseiro kg 14.964/1.907 

Carga sobre o eixo, desgarregado dianteiro/traseiro kg 4.266/5.605 

      

Rodas, Chassi   

Pneus: borracha, sólida, super-elástico, pneumático, poliuterano   pneumático 

Tamanho dos pneus, dianteiros (Ø x largura) 8.25-15-14 

Tamanho dos pneus, traseiros Ø x largura) 8.25-15-14 

Rodas, nº de rodas dianteira x traseiras (x = rodas 

motrizes) 

4 x /2 

Bitola, dianteira b10(mm) 1.580 

Bitola, traseira b11(mm) 1.604 

      

Dimensões   



Mastro/porta garfos inclinação para frente/trás (a/ß/graus 15/out 

Altura do mastro abaixado h1 (mm) 2.515 

Elevação livre h2 (mm) 140 

Altura de elevação h3 (mm) 3.030 

Altura deo mastro estendido h4 (mm) 4.275 

Altura da proteção de operador h5 (mm) 2.500 

Altura do assento / Altura em pé h7 (mm) 1.395 

Altura do engate h10 (mm) 425 

Comprimento total l1 (mm) 4.820 

Comprimento até a face dos garfos l2 (mm) 3.620 

Largura total b1 (mm) 2.087 

Dimensões dos garfos (tipo gancho) E / L / C (mm) 65 x 150 x 1.200 

Porta garfos ISSO 2328, classe / tipo A,B   Classe IV 

Largura do porta garfos b2 (mm) 2.068/ 2.268 

Distância do solo, carregado, sob o mastro m1 (mm) 195 

Distância do solo, centro base das rodas m2 (mm) 220 

Largura do corredor com palete 1.000×1.200 Transversal (CxL) Ast (mm) 5.175 

Largura do corredor com palete 800×1.200 Longitudinal (CxL) Ast (mm) 5.375 

Raio de giro Wa (mm) 3.360 

Menor distância do ponto de pivô b13 1.224 

      

Desempenho   



Empilhadeiras Diesel 70DS-7E 

 

 

Velocidade de deslocamento, descarregada km/h 35 

Velocidade de elevação, carregada / descarregada mm/s 430 / 480 

Velocidade de descida carregada / descarregada mm/s 500 / 450 

Barra de tração, carregada kg 5.962 

Desempenho em rampa, carregada / descarregada % 36,5 

Tempo de acelereção, carregada / descarregada (10m)   – 

Freio de serviço   PEDAL ( Hidráulico 

) 

      

Motor   

Fabricante do motor / tipo   MHI S6S-T 

Potência do motor de acordo com ISSO 1585 kW 67,7 

Rotação nominal 1/min 2.300 

Nº de cilindros / capacidade cúbica cm² 6/4.996 

Consumo de combústivel de acordo com o ciclo VDI l /h 5,4 

      

Outros Detalhes   

Tipo controle da transmissão   Powershift 

Pressão de operação (sistema / implento) bar 185 / 150 

Volume de óleo l 94 

Ruído (na altura do ouvido do condutor, de acordo com a DIN 12 053) db(A) 82 


