
Produtividade

Confiabilidade
O conjunto AC, motor de tração e controlador, garante um 
tempo reduzido de aceleração. O sistema de elevação mais 
eficiente garante altas velocidades para o mastro indepen-
dente da carga.
Estas características fazem com que as empilhadeiras L14 e 
L16 sejam uma solução versátil para problemas de armaze-
namento e movimentação de cargas, e indicada para um 
maior número de aplicações.

A robustez nas características construtivas associada à 
tecnologia dos componentes eletrônicos asseguram 
excelentes resultados na performance do equipamento e 
mais confiabilidade nas diversas aplicações.

Os controles simétricos no timão permitem operar a 
empilhadeira com qualquer das mãos.
O controle de velocidade proporcional permite ao operador 
maior precisão dos movimentos, resultando em maior 
produtividade.
A fácil e rápida seleção de velocidade, através de chave 
permite que o equipamento seja operado por pessoal 
iniciante ou experiente.

ConfortoSegurança

A chave de emergência de fácil e rápido manuseio fica 
instalada próximo ao timão.
O design do chassis foi desenvolvido o mais próximo ao piso 
para evitar que o equipamento passe acidentalmente sobre 
o pé do operador.
O botão anti-esmagamento na cabeça do timão garante 
segurança total para o operador.
A linha L da Linde conta também com sistema automático de 
redução de velocidade em função da elevação do mastro e 
seleção de velocidade no painel para operadores iniciantes.

Empilhadeira Elétrica com Operador a Pé 

Capacidade de 1400 e 1600kg

L14 e L16

As empilhadeiras elétricas da linha L contam com um design 
moderno e funcional, proporcionando uma excelente 
ergonomia durante a operação, com alta produtividade e 
segurança para o operador e a carga transportada.
Contam ainda com excelente capacidade residual e uma 
melhor autonomia da bateria.
A linha L da Linde fabricada no Brasil conta com itens que 
asseguram a mesma produtividade, robustez  e segurança 
dos produtos fabricados mundialmente.
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Tabela Técnica

De acordo com as normas VDI 2198 esta especificação é aplicável apenas ao modelo standard. Rodagens
e tipos de mastro alternativos, ou equipamentos auxiliares podem resultar em valores diferentes.

Os modelos mostrados neste catálogo podem conter partes ou dispositivos especiais que não fazem parte do fornecimento padrão.

Tabela 1

Tabela 2 - Mastros

1h mm 1870 1920 2070 2320

1’h mm - - - -

2h mm 1339 1389 1539 1789

3h mm 4116 4266 4716 5466

4h mm 4647 4797 5247 5997

Capacidade (Ah) Tensão (Volts) Peso mínimo Dimensões (comp/larg/altura)

360   24 290     830x230x610

Standard
1h mm 1420 1670 1870 1920 2020 2120 2270 2370 2570 2820

1’h mm 1495 1745 1945 1995 2095 2195 2345 2445 2645 2895

2h mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

3h mm 1844 2344 2744 2844 3044 3244 3544 3744 4144 4644

4h mm 2375 2875 3275 3375 3575 3775 4075 4275 4675 5175

Triplex

1.1 Fabricante LINDE LINDE

1.2 Modelo do equipamento L 14 Standard

1.3 Suprimento de energia (elétrica, diesel, gasolina, gás) Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica

1.4 Operação Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé

1.5 Capacidade de carga Q (kg) 1400 1400 1600 1600

1.6 Centro da carga c (mm) 600 600 600 600

1.8 Distância das rodas de carga até a face suporte dos garfos x (mm) 690 690 690 690

1.9 Distância entre as rodas da base y (mm) 1298 1298 1298 1298

2.1 Peso com a bateria kg 830 930 830 930
1)2.2 Carga nos eixos (com carga) tração/carga kg 790 / 345 864 / 406 790 / 345 864 / 406
2)2.3 Carga nos eixos (sem carga) tração/carga kg 890 / 1645 944 / 1726 905 / 1830 954 / 1916

3.1 Rodas (borracha, poliuretano, nylon,  ) V V V V

3.2 Tamanho da roda tração (diâmetro x largura) mm 230 x 75 230 x 75 230 x 75 230 x 75

3.3 Tamanho da roda carga (diâmetro x largura) mm 85 x 95 85 x 95 85 x 95 85 x 95

3.4 Tamanho da roda de apoio (diâmetro x largura) mm 150 x 54 150 x 54 150 x 54 150 x 54

3.5 Rodas, número  (x= roda de tração) tração/carga 1x 1/2 1x 1/2 1x 1/2 1x 1/2

3.6 Largura entre rodas (tração / apoio) b10 (mm) 563 563 563 563

3.7 Largura entre centro dos garfos (abertura sobre garfos 564/664mm) b11 (mm) 380 / 480 380 / 480 380 / 480 380 / 480

4.1 Altura do mastro abaixado h1 (mm) Ver tabela 2 Ver tabela 2 Ver tabela 2 Ver tabela 2

4.2 Altura do mastro com elevação livre (duplex) h1’ (mm) Ver tabela 2 Ver tabela 2 Ver tabela 2 Ver tabela 2

4.3 Altura de elevação livre h2 (mm) Ver tabela 2 Ver tabela 2 Ver tabela 2 Ver tabela 2

4.4 Máxima elevação dos garfos h3 (mm) Ver tabela 2 Ver tabela 2 Ver tabela 2 Ver tabela 2

4.5 Altura do mastro elevado h4 (mm) Ver tabela 2 Ver tabela 2 Ver tabela 2 Ver tabela 2

4.9 Altura do chão ao timão posição horizontal/vertical h14 (mm) 676 / 1278 676 / 1278 676 / 1278 676 / 1278

4.15 Altura do garfo na posição abaixado h13 (mm) 85 85 85 85

4.19 Comprimento total l1 (mm) 1940 1960 1940 1960

4.20 Distância do chassi até a face suporte dos garfos l2 (mm) 790 810 790 810

4.21 Largura total b1(mm) 860 860 860 860

4.22 Dimensão dos garfos s/e/l (mm) 68 / 184 / 1150 68 / 184 / 1150 68 / 184 / 1150 68 / 184 / 1150

4.24 Largura do porta garfos (abertura sobre garfos 564/664mm) b3 (mm) 715 / 815 715 / 815 715 / 815 715 / 815

4.25 Abertura sobre os garfos b5 (mm) 564 / 664 564 / 664 564 / 664 564 / 664

4.31 Espaço entre o chão e o suporte do mastro m1 (mm) 29 29 29 29

4.32 Espaço entre o chão e o garfo na posição abaixado m2 (mm) 16 16 16 16
 3) 4) 5)4.34 Largura do corredor de trabalho com palete de 800 x 1200mm (b=1200) Ast (mm) 2280 2300 2280 2300

4.35 Raio de giro Wa (mm) 1560 / 1700 1560 / 1700 1560 / 1700 1560 / 1700

5.1 Velocidade com carga / sem carga km/h 5.6 / 5.7 5.8 / 5.8 5.6 / 5.7 5.8 / 5.8

5.2 Velocidade de elevação com carga / sem carga m/s 0.18 / 0.40 0.18 / 0.32 0.17 / 0.35 0.16 / 0.32

5.3 Velocidade de abaixamento com carga / sem carga m/s 0.40 / 0.30 0.37 / 0.20 0.40 / 0.30 0.37 / 0.20

5.8 Rampa máxima com carga / sem carga % 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12

5.9 Tempo de aceleração (percurso de 10m) com carga / sem carga s 7.4 / 7.0 7.1 / 6.7 7.4 / 6.8 7.3 / 6.8

5.10 Freio de serviço eletromagnético eletromagnético eletromagnético eletromagnético

6.1 Motor de tração, regime S2=60min kW 1.2 1.2 1.2 1.2

6.2 Motor de elevação, regime S3=15% kW 3 3 3 3

6.3 Bateria Ver tabela 1 Ver tabela 1 Ver tabela 1 Ver tabela 1

6.4 Capacidade da bateria V/Ah Ver tabela 1 Ver tabela 1 Ver tabela 1 Ver tabela 1

6.5 Peso da bateria +/- 5% kg Ver tabela 1 Ver tabela 1 Ver tabela 1 Ver tabela 1

8.1 Controle da tração e elevação eletrônico eletrônico eletrônico eletrônico

8.4 Nível de ruído na posição do operador dB (A) 64.3 64.3 64.3 64.3

LINDE LINDE

L 14 Triplex L 16 Standard L 16 Triplex

vulkollan ulkollan ulkollan ulkollan ulkollan

1  Mastro h1 = 1920, bateria 290kg

2  Mastro h1 = 1920mm, bateria 290kg, garfos elevados a 100mm

3  Corredor Ast com folga = 200mm

4  Corredor Ast, com palete de 1000x1200mm (b=1200mm), com plataforma articulada (recolhida/estendida): 2522/2854mm

5  Corredor Ast, com palete de 1000x1200mm = Corredor Ast com palete 800x1200mm.
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Direção

Hidráulica

Características

Tração

A instalação da roda de direção deslocada do 
centro proporciona à empilhadeira uma 
excelente estabil idade,  reduzindo a 
necessidade de uma segunda roda auxiliar.
Sempre que em repouso a mola gás faz com 
que o timão retorne a posição vertical 
acionando o freio eletromagnético.

Empilhadeira Elétrica com Operador a Pé

As empilhadeiras L14 e L16 contam com três 
sistemas de freio independentes.
Freio de estacionamento: Atua sempre que 
acionada a chave de emergência ou com a  
máquina desligada e também pelo timão 
quando em repouso ou totalmente abaixado.
Freio de serviço: Atua sempre que o operador 
liberar o comando de deslocamento, o que 
contribui para a autonomia da bateria.
Freio regenerativo: Atua na desaceleração e na 
inversão do sentido de deslocamento, 
regenerando energia para a bateria.

Freios

Equipamento Padrão

Timão

A cabeça do timão produzida em metal e 
revestida com ABS garante alta resistência a 
impactos.

    O layout dos comandos simétricos garante a 
operação da empilhadeira com qualquer das 
mãos.

    O timão atua no freio eletromagnético sempre 
que na posição vertical ou totalmente 
abaixado.

Sistema hidráulico controlado eletronica-
mente que proporciona uma grande suavidade 
e precisão para posicionamento dos garfos, a 
fadiga da carga durante a descida é reduzida 
devido ao sistema suavizador, mesmo que o 
operador mantenha todo o comando 
acionado.

Operação confortável, econômica e de custo 
reduzido graças ao uso de um controlador 
eletrônico com tecnologia MOSFET para 
controle da tração e sistema de freio regene-
rativo.
A empilhadeira parte suavemente e acelera de 
modo contínuo e uniforme até atingir sua ve-
locidade máxima.
Sistema anti roll back, evita que na partida em 
rampa a máquina desça involuntariamente.

As empilhadeiras L14 e L16 foram desenvolvidas para atender as necessidades de movimentação de cargas nas mais variadas aplicações.

vulkollan.
Controlador eletrônico MOSFET.
Chave de emergência e buzina.
Painel multifunção incluindo indicador de 
nível da bateria, horímetro e indicador de 
códigos de falhas.

Rodas de carga, de tração e apoio em Botão antiesmagamento na cabeça do timão.
Redução de velocidade automática ao operar 
com cargas elevadas.
Saída lateral da bateria.

Opcionais

Carrinho suporte de bateria.
Proteção para operação em frigorífico.
Alarme sonoro de movimentação.
Rodas Tandem.

Sinalizador amarelo.

Patolas (comprimento e abertura).

Chave senha.

Limitador de elevação.

Plataforma articulável.

Painel

De simples interação, o display fornece 
informações sobre carga da bateria, horimetro 
e código de falhas, além da chave de seleção 
de velocidade.

Plataforma Articulável (opcional)

Linde Material Handling, Rua Victorino, 134 -  06463-290 - 
Tel.: 11 3604-4755, comercial@linde-mh.com.br,  www.linde-mh.com.br

Barueri - SP, Brasil

O conjunto plataforma e barra longitudinal 
proporciona maior agilidade e segurança no 
deslocamento do operador.

Esta publicação destina-se à informação geral. A Linde reserva-se o direito de alterar ou descontinuar 

produtos, serviços e/ou especificações aqui contidos, a qualquer momento sem aviso prévio.

Esta publicação não cria nenhum tipo de garantia por parte da Linde, expressa ou implícita, incluindo, 

mas não limitando a qualquer garantia implícita ou de comercialização ou de adequação para um 

objeto específico.
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