
2.000 - 3.000 KG

H40-60XT 

SÉRIE XT 
ROBUSTA E CONFIÁVEL 
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PARCEIROS FORTES.
EMPILHADEIRAS ROBUSTAS.™
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QUALIDADE HYSTER® CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE XT DA HYSTER® 

q Deslocador lateral 
Integrado

  O deslocador lateral integrado da 
Hyster oferece uma excelente 
visibilidade e maior capacidade de 
carga do equipamento.

q Eixo de Tração para Trabalho 
Pesado

  As engrenagens do eixo de tração ficam dentro 
de uma resistente proteção, o que proporciona 
vida útil mais longa dos componentes de 
transmissão. Os freios premium Hyster auto-
ajustáveis fornecem um excelente desempenho 
na aproximação e potência para frenagens.

q   Placa Removível do 
Assoalho

  Placa do assoalho de aço em peça 
única removível para fácil acesso de 
manutenção. Um tapete grosso de 
borracha modelado reduz o ruído e 
vibração.

q Eixo de Direção
  Durabilidade máxima, extenso 

ângulo de direção para uma fácil 
manobrabilidade e intervalos mais 
longos entre manutenções.

q Hyster® Stability 
 System™

  Sistema de estabilidade patenteado 
para maior estabilidade lateral. 
Design inovador, promove um 
deslocamento mais seguro em 
terrenos acidentados.

q Motor
   O mapeamento do motor pode ser 

customizado em 2 modos de operação 
- um modo que prioriza o desempenho 
do equipamento e o segundo que visa a 
economia de combustível.

q Contrapeso
 Os canais de design superior 
proporcionam  um aumento 
significativo no fluxo de ar que 
otimiza o resfriamento, mesmo em 
temperaturas e ambientes extremos.

q Compartimento do 
Operador

  Ergonomicamente projetado, reduz o 
desgaste físico do operador e com isto 
proporciona uma maior produtividade do 
início ao fim da operação. Destaque para: 
degrau de fácil acesso, amplo espaço 
para os pés, banco e volante de direção 
totalmente ajustáveis e mini alavancas 
oferecidas como opcional.

A série XT da Hyster® é uma empilhadeira 
versátil e confortável, projetada por nossa 
Equipe de Desenvolvimento Global para 
movimentar cargas de maneira eficiente 
diariamente.

Este desenvolvimento envolveu testes 
rigorosos para garantir que o produto final 
atenda os elevados padrões da Hyster.

A série XT é produzida seguindo  os padrões 
dos mercados globais mais exigentes, em 
nossa planta de Itu, São Paulo - Brasil.

A Hyster XT exibe os seguintes benefícios:

q Maior Confiabilidade 

q Menor Custo de Aquisição 

q  Produtividade Elevada 

q Ergonomia Superior 

q  Fácil Operação 

q Excelente suporte pós-venda  

Cada um destes avanços demonstram o 
comprometimento da Hyster como parceiro 
forte e fornece as empilhadeiras mais robustas, 
até para as aplicações mais desafiadoras.

q   Painel de Instrumento 
Avançado

  Display LCD monocromático, exibe os 
status do equipamento - instalado na 
coluna de direção para fácil visualização 
do operador.

q Controles Hidráulicos
  Estão disponíveis duas configurações de 

controles hidráulicos; alavancas mecânicas 
instaladas no painel e mini alavancas opcionais 
para um controle hidráulico preciso e de 
menor esforço.

q Sistema Hidráulico 
  Filtro hidráulico no interior do 

tanque evita a contaminação do 
óleo hidráulico, componentes com 
maior vida útil.

q   Coluna de Direção
  A coluna de direção é totalmente 

ajustável, para facilitar o embarque 
e desembarque do equipamento, 
ao mesmo tempo que propõe um 
maior conforto na operação.

q Torre Hi-Vis™ 
  Nova família de torres Hi-Vis, maior 

visibilidade por entre os perfis da 
torre. Fixação da torre por meio 
de ganchos em formato “J”, o que 
facilita as substituições de torres.

q Assento
  Assento full suspension oferecido 

como opcional, menor transmissão 
de impactos e vibrações ao operador.



A HYSTER , FORTIS e PARCEIROS FORTES. EMPILHADEIRAS ROBUSTAS. são marcas comerciais registradas nos Estados Unidos e em outras jurisdições. 

A MONOTROL® é uma marca comercial registrada, e a DURAMATCH e   são marcas registradas nos Estados Unidos e em determinadas outras jurisdições..

Os produtos da Hyster estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. As empilhadeiras ilustradas podem apresentar itens opcionais.
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