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Empilhadeiras BYD: BYD e6: BYD eT3: 

A BYD - Build Your Dreams é uma empresa chinesa de alta 
tecnologia dedicada à inovação para uma vida melhor. 
Gigante global especializada em energia limpa, a BYD foi fundada em 1995 e hoje é a maior 
fabricante mundial de baterias recarregáveis, sistemas de armazenamento, ônibus, carros e 
caminhões elétricos. A empresa está presente em cinco continentes, mais de 50 países e em 
cerca de 200 cidades, contando com mais de 240 mil funcionários em 40 fábricas. 
No Brasil, a BYD abriu sua primeira fábrica em 2015 para produção de ônibus elétricos e 
comercialização de veículos e empilhadeiras em Campinas, interior de São Paulo. Em abril de 
2017, inaugurou sua planta de produção de módulos fotovoltaicos. Em 2016, a BYD ganhou 
o prêmio Zero Emission Eco System da ONU, na categoria grandes corporações. No mesmo 
ano, a empilhadeira elétrica da BYD ganhou o prêmio IFOY de melhor empilhadeira elétrica do 
mundo. De 2015 a 2018 a BYD se consolidou como a maior fabricante de veículos elétricos do 
mundo.

BYD

PRODUTOS

Com bateria de fosfato de lítio, 
as empilhadeiras BYD são 100% 
elétricas, possuem autonomia de 
16 horas, duas horas para recarga 
total e ainda permitem recarga 
parcial sem efeito memória. 

Automóvel 100% elétrico, com 
emissão zero de carbono e super 
silencioso, possuí autonomia 
de 300 km. Com duas horas de 
carregamento e transmissão 
automática, tem baixo custo de 
manutenção e 10 anos de vida útil 
como frota executiva ou táxi.

Furgão 100% elétrico, possui 
capacidade de carga de 750 
kg, autonomia de até 250 km 
e carregamento de bateria em 
até duas horas. Silencioso e 
com zero emissão de gases 
poluentes, o volume de carga é 
de 3300 l.

Demais produtos: Ônibus elétricos (urbanos e fretamento), caminhões elétricos (logística urbana e 
pesados), painéis solares (convencional e vidro-vidro), baterias recarregáveis (grandes sistemas de 
armazenamento e B-Box para residência e comércio) e monotrilho.

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

• Nestlé
• DHL
• Crown
• JSL

• Correios
• Carbono Zero
• Corpus 
• Tigre

LOGÍSTICA 
(Veículos - Baterias Elétricas)

Contato:
www.byd.ind.br
(19) 3514-2550

vendas@byd.com Redes Sociais:
Linkedin: BYD Brasil


