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Med alt fra plukketrucks til 
palletrucks og reach-trucks til 
stablere, hver eneste del i den 
omfattende Lagerudstyrsserie 
har den samme garanti for 
kvalitet og pålidelighed, som 
følger med navnet Mitsubishi 
Forklift Trucks.

Hele serien er designet med 
øje for optimal produktivitet. 
Uanset om det er superintuitive 
betjeningsanordninger, 
markedsførende løftehøjder, 
eller en af de utallige 
sikkerhedsinnovationer, er der så 
mange grunde til at gøre vores 
trucks til pulsen i dit lager.

Og at have så mange 
funktioner betyder ikke, at man 
går på kompromis på andre 
områder. Vores designere gør en 
stor indsats for at sikre, at serien 
er let at drive og vedligeholde, 
med omfattende holdbarhedstest 
af alle dele, for at sikre en lang 
levetid.

FLERE FUNKTIONER, MERE YDELSE
FLEKSIBEL, PRAKTISK OG MERE END EN SMULE SMART

Avanceret styrearm tilbyder 
det ultimative i ergonomisk 
design, komfort og sikkerhed.

FREMHÆVET PÅ

AXiA ES

PREMiA ES

Maxius holder alle betjeningsanordninger 
inden for rækkevidde. Dets enestående 
ergonomi optimerer produktiviteten, øger 
sikkerheden og mindsker førerens træthed i 
armene markant.

Næste generation Maxius-rat

FREMHÆVET PÅ

VELiA ES

VANTiA
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Flervejs køretilstande

Seks flervejs køretilstande, der 
vælges øjeblikkeligt via et tastatur 
- reach-truck, lateral, parallel, 
automatisk overgang, rotation og 
behændig kørsel rundt i sving. 

Det multifunktionelle armlæn 
med fingerspidsbetjening omfatter 
betjeningselementer for række-, 
løfte- og tiltfunktioner, gaffelplacering, 
retning og horn, der betjenes gennem 
førerens konstante berøring

Fingerspidsstyring

På SENSiA-serien har 
både speederen og den 
fingerspidsbetjente 
kontrolenhed, fordel af vores 
unikke Sensitive Drive System 
(SDS). Det er populært hos 
førerne pga. den intuitive føling, 
da SDS registrerer, om trucken 
køres selvsikkert eller forsigtigt 
– og leverer derefter en jævn 
moduleret ydelse tilpasset den 
specifikke opgave.

DriveSteady

Innovative, patenterede traktions-, 
dæmpnings- og stabilitetssystemer der alle er optimeret 
til at give enestående dæmpning, arbejder i tæt harmoni 
med et unikt gaffelhjuldesign. 

Førerne nyder godt af den enestående komfort på 
ujævne overflader, hvor de høje stabilitetsniveauer 
opretholdes selv under svingning.

ERGOSTEER-
STYREHOVED

Vejr- og stødbestandigt 
styrehoved med store 
knapper, der er let at nå og 
placeret i en patenteret, 
ergonomisk afstand, så 
føreren ikke bliver så træt 
og arbejdet bliver mere 
sikkert. IP65-klassificeret.

FREMHÆVET PÅ

SENSiA EX

FREMHÆVET PÅ

SENSiA EM

SENSiA EX

FREMHÆVET PÅ

PREMiA EM

FREMHÆVET PÅ

PREMiA EM
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SENSORAFLÆSNING

LANGSOM 
ZONE

HURTIG
ZONE

Hurtig respons for fuld hastighed

Middel hastighedsresponsprofil

Langsom hastighedsresponsprofil

Typisk styrekurve
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Bly-syre-batterier, der er testet og afprøvet i 
felten, har i mange år været førstevalget hos 
virksomheder, der bruger elektriske gaffeltrucks. 
Men lange opladningstider, omfattende 
vedligeholdelseskrav, behov for ekstra batterier og 
stor risiko for forkert anvendelse af brugeren kan 
være en udfordring. Heldigvis findes der nu et nyt 
batterisystem: Li-ion fra Mitsubishi Forklift Trucks.  

Vores højt ydende li-ion-batterisystem, der 
er beregnet til at imødekomme kravene i din 
virksomhed − herunder arbejde med mange 
skift (24/7) − uden at der er behov for ekstra 
batterier, er op til 30 % mere effektivt end bly-syre-
batterisystemer. Desuden er det nærmest fejlsikret 
som følge af det meget lille vedligeholdelsesbehov. 

• Gasemissionsfri og pladsbesparende drift  
Intet behov for ventilation og/eller et lukket 
opladningsrum.

• Enestående stor batteri-  
og opladereffektivitet 
Som følge af spritny teknologi er den op til 30 % 
mere effektiv end bly-syre-batterier.

• Vedligeholdelsesfri konstruktion  
Eliminerer behovet for, at føreren skal 
udføre daglig væskekontrol og -påfyldning 
og minimerer dermed risikoen for, at denne 
ødelægger cellerne.

• Spar pladsen 
Ved at fjerne skiftebatterier sparer plads og 
reducerer omkostningerne ved arbejde med 
mange skift, så lønsomheden maksimeres.

• Hurtige opladningsegenskaber 
Batteriet kræver blot 15 minutters opladning, så 
kan trucken køre nogle ekstra timer. (Det tager 
kun fra 1 time at oplade et helt afladet batteri).

• Højere vedvarende spænding 
Mere stabil løfte- og køreydelse, hvilket 
kommer særligt til udtryk hen mod slutningen 
af et arbejdsskift..

• Aktive beskyttelseskomponenter  
Dette overvåger systemet løbende, og 
potentielle problemer markeres, herunder 
forkert anvendelse.

• Funktioner for høj sikkerhed 
Kortslutningsbeskyttelse, beskyttelse mod dyb 
afladning og overopladning, overvågning af 
individuel celletemperatur og spænding.

• Ydelse og overvågning under arbejdet  
Muliggøres med systemets integrerede 
overvågningssystem med en let aflæselig 
displayenhed.

• Et bredt udvalg af batteri-  
og opladerkapaciteter 
Den bedst egnede løsning kan tilpasses til de 
præcise krav ved en specifik anvendelse.

LI-ION-BATTERISYSTEMER
FÅ DIN GAFFELTRUCK TIL AT KØRE 
ENDNU LÆNGERE

* Li-ion-batterier er en valgmulighed i udvalgte regioner, og der kan være forskellige valgmuligheder for de enkelte modeller. 
Indhent information hos forhandleren om mulighederne for at vælge li-ion-batterier til din truck.

FULDT INTEGRERET LI-ION-BATTERI

Omfatter avanceret CAN-buskommunikation og automatisk ON/
OFF-synkronisering mellem batteri og truck. Batteriniveau, 
meddelelser og alarmer er integreret i truckdisplayet, så 
truckføreren sikres et tydeligt og nemt overblik.
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Ordreplukning kan 
være din førers 
langsomste og mest 
bekostelige materia-
lehåndteringsopgave. 
Det er vigtigt at få det 
optimale ud af din ind-
sats. Derfor var ønsket 
om at levere optimal 
produktivitet det 
primære mål i forbin-
delse med udviklingen 
af vores prisvindende 
VELiA-plukketrucks.

Med uovertruffen 
ergonomi og 
køreegenskaber giver 
VELiA dine førere

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
præcis og instinktiv 
kontrol - uanset 
deres plukkehøjde. 
Resultatet? 
Ordreplukning, når den 
er bedst.

Arbejder hurtigt på 
trange steder. Et 
vanskeligt læs fra 
13-meters reol. En 
højtryks deadline uden 
plads til at fejle. En ting 
er sikker: det kræver 
koncentration at køre 
en reach-truck.

Derfor har vi designet 
vores SENSiA-serie, så 
hvert aspekt hjælper 
dine førere med at lade 
være med at tænke 
på betjeningsgrebene, 
lade dem fokusere på 

den opgave, de har ved 
hånden. Bogstaveligt 
talt.

Vores brancheførende 
betjeningsanordninger 
reagerer naturligt på 
trykket fra en berøring, 
mens vores førerhus 
med let indstigning er 
fri for distraktioner og 
tilbyder enestående 
udsyn.

Vores progressive 
styring føles perfekt 
ved alle hastigheder, 
mens acceleration og 
svingegenskaber er 
velkendt og i top. Det 
sker bare instinktivt.

OPLEV FAMILIEN

LEDEREN

Uovertruffen 
plukkeydelse

HANDL INSTINKTIVT

Uovertruffen ydelse og præcision
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Vores kompakte, 
brugervenlige og 
meget alsidige 
serie af AXiA-
stablere leverer 
den exceptionelle 
produktivitet, der 
er påkrævet, for 
at du kan nå dine 
målsætninger - 
uanset rammerne.

Det skyldes, at 
AXiA er konstrueret 
til at levere store 
præstationer med små 

indstillinger. Og med 
en kapacitet på op til 
1,6 tons og med højder 
op til 5,4 meter får du 
den fleksibilitet, du har 
brug for.

PREMiA palletrucks 
er særdeles alsidige i 
butikker, lagre og 
på læsseramper. 
Deres stærke, 
velbeskyttede 
konstruktion er 
udholdenhedstestet 
og har færre 
komponenter, som 
kan gå i stykker, og 
færre sliddele for 
at opnå længere 
servicetid og mindre 
vedligeholdelse.

Omkostningerne 
reduceres yderligere af 
PREMiAs lave 
energiforbrug.

DEN FØRENDE

Kraftfuld ydelse, der er bygget til 
at vare ved

UNIVERSALMASKINEN

Højt ydende stablere  
med udholdenhed og  
alsidighed

OPLEV FAMILIEN
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ELEViA-serien er en 
sand VNA-specialist, 
der er optimeret til at 
sikre let ordreplukning 
og pallehåndtering i 
smalle gange.

Med intuitive 
betjeningsorganer, en 
ergonomisk og rummelig 
kabine og fremragende 
udsyn er ELEViA 
enhver førers drøm. Det 
modulopbyggede design 
og ingeniørarbejde 
gør den særdeles 
konfigurerbar.

Hver model i serien 
er fuldt optimeret til en 
bestemt anvendelse, så 
der er et omfattende og 
alsidigt udvalg af trucks. 

1,1-1,3 tons modellerne 
fås med 48v eller 80v 
elektriske systemer, 
mens de større modeller 
kun fås med 80v-system.

HOLDSPILLEREN

Trækkraft i top

STYRER MIDTERGANGENE

Stor ydeevne på  
smalle steder

ELEViA
 • VN

T15XL 

VA
N

TiA
 • TB

R
30N

2

ELEViA
 • VN

T15XL

VA
N

TiA
 • TB

R
30N

2

Når det gælder 
trækkraft, er der ingen 
der helt kan måle sig 
med vores VANTiA-
serie af el-trækkere. 
Den er stærk og 
samtidigt super smart 
og præcis, så det er 
den el-trækkere, du 
har brug for til at få 
arbejdet udført - uanset 
typen af arbejde og 
hvor det skal udføres.

Den kraftfulde, 
rent arbejdende og 
fuldkommen alsidige 
VANTiA, er ligeså 
velegnet til arbejde 
med høj intensitet på 
en fabrik og til arbejde, 
hvor der stilles krav til 
renligheden.

Vores 3,0 og 5,0-
tons modeller er 
fyldt med intelligente 
funktioner, såsom vores 
stærkt intuitive SDS-
teknologi. På en unik 

måde indstiller den 
truckens ydelse til din 
chauffør for harmonisk 
produktivitet.

Det bedste ved det 
hele er, at VANTiA er 
billig at holde kørende 
takket være dens 
enestående effektivitet, 
som er 14 % højere 
end den førende 
konkurrent. Den fås 
med en række alsidige 
koblingsløsninger til 
problemfri håndtering 
af trailere.
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REACH-,  
SMALGANGS- OG  
FLERVEJSTRUCKS
Vores prisvindende serie 
af reach- og flervejs reach-
trucks sætter ganske enkelt 
standarden for, hvad andre 
reach-trucks bliver bedømt ud 
fra, så det er ingen overraskelse, 
at de er blevet en grundpille i 
lagerbygninger rundt omkring i 
verden. Eftersom lagerplads er 
omkostningsfyldt, så giver høj 
løftehøjde og manøvredygtighed 
i smalle gange dig mulighed for 
at optimere din indretning.

MODELLER

SENSiA ES RB14-16N2L Serie

SENSiA EM RB14-25N2 Serie

SENSiA EX RBM20-25N2 Serie

  RB12-14N3(L)(C) Serie

  RB16-25N3H(X) Serie

  RBM20-25N3 Serie

ELEViA VNT11-20(XL) Serie

  THD13-15N3 Serie

ELEKTRISKE 
GAFFELTRUCKS
Vores elektriske gaffeltrucks 
kombinerer klassens 
bedste ydeevne, legendarisk 
pålidelighed, smidig 
manøvredygtighed og 
banebrydende funktioner. De 
er bygget til at påtage sig de 
mest krævende opgaver og de 
længste skift og kan let drive 
dine mest vitale operationer.

MODELLER

EDiA EM FB16-20A(C)N Serie

EDiA EM FB14-20A(C)NT Serie

EDiA EX FB25-35(C)N Serie

EDiA XL FB40-55(C)N(H) Serie

VÆLG DIT LAGERUDSTYR
EFTER ARBEJDSOMRÅDE



Mitsubishi Forklift Trucks 9

ELDREVNE  
PALLETRUCKS
En populær løsning for sikker, 
hurtig og let lasthåndtering i 
butikker, lager og læsseramper. 
Med en ekstremt stærk, 
holdbarhedstestet og 
velbeskyttet konstruktion er 
Mitsubishis palletrucks stærke, 
stabile og bygget til at holde.

MODELLER

PREMiA ES PBP16-20N2 Serie

PREMiA EM   PBV/PBF20- 
 25N3(R)(S) Serie

PREMiA EM PBV20PD

TRÆKKERE
Trækkere er et populært 
valg til et bredt udvalg 
af trailerlæs i både 
rene og barske miljøer, 
inklusive de mest intensive 
fabriksproduktionslinjer og 
lufthavne, samt i exceptionelt 
rene miljøer — herunder 
hospitaler.

MODELLER

VANTiA TBR30-50N2 Serie

PLUKKETRUCKS
Hver model i vores 
prisvindende serie af lav- 
til højniveau plukketrucks 
er skræddersyet til at 
imødekomme behovene 
i distributionscentre 
og ved hurtigplukning. 
De kombinerer alsidige 
driftsfunktioner og 
førervenlige funktioner og har 
hvad der skal til for at hjælpe 
dig med at opnå uovertruffen 
plukkeydelse.

MODELLER

VELiA ES OPB12-25N2 Serie

VELiA EM OPBL10P Serie

VELiA EX OPBH12PH &   
 OPBM10P Serie

STABLERE
Uanset om de er til stående, 
siddende eller gående fører, 
er stablere praktiske til hurtig 
transport over lange afstande. 
De er et fremragende, 
omkostningseffektivt valg til 
hurtig og sikker palleløftning 
- selv på usædvanligt smalle 
steder.

MODELLER

AXiA ES SBP10-16N2/12PC  
 Serie

AXiA EM SBV12P(I)-16P(I)(S)  
 Serie
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1000kg 1200kg 1400kg 1600kg 1800kg 2000kg 2500kg 3500kg3000kg 5500kg5000kg4500kg4000kg

VANTiA
TBR30N2

VANTiA
TBR50N2

PREMiA EM
PBF20N3R
PBF20N3S
PBV20N3
PBV20P
PBS20N

PREMiA ES
PBP20N2
PBP20N2R
PBP20N2E

VELiA EM
OPBL10P

PREMiA ES
PBP16N2
PBP16PD

PREMiA ES
PBP18N2

PREMiA EM
PBF25N3R
PBF25N3S
PBV25N3

VELiA EX
OPBM10P

AXiA EM
SBV12P
SBV12P(I)

EDiA EM
FB14ANT

EDiA EM
FB20ANT
FB20AN

EDiA EX
FB25CN
FB25N

SENSiA EM
RB14N2S

SENSiA EM
RB14N2HS

SENSiA EM
RB16N2S
RB16N2
RB16N2C

SENSiA EM
RB16N2HS
RB16N2HC

EDiA EM
FB16ACNT
FB16ANT
FB16ACN
FB16AN

EDiA EM
FB18ACNT
FB18ANT
FB18ACN
FB18AN

VELiA EX
OPBH12PH

VELiA EX
OPBM10P

VELiA ES
OPB12N2F
OPB12N2FP

VELiA ES
OPB20N2
OPB20N2P
OPB20N2X 
OPB20N2XP

VELiA ES
OPB25N2
OPB25N2P

AXiA ES
SBP12N2
SBP12N2I
SBP12N2IR
SBP12N2R
SBP12PC

AXiA ES
SBP16N2
SBP16N2I
SBP16N2IR
SBP16N2R
SBP16N2S
SBP16N2SR

AXiA ES
SBP14N2
SBP14N2I
SBP14N2IR
SBP14N2R

AXiA ES
SBP10N2

AXiA EM
SBV16P
SBV16P(I)
SBV16P(S)

EDiA EX
FB30CN
FB30N

EDiA EX
FB35N

EDiA XL
FB40N

EDiA XL
FB45N

EDiA XL
FB50CN
FB50N 
FB50NH

EDiA XL
FB55NH

SENSiA ES
RB14N2L 

SENSiA ES
RB16N2L 

RB16N3H

THD15N3
RB20N3H 
RB20N3HX

RB16N3

THD13N3

RB20N3
RBM20N3

RBM25N3
RB25N3H

RB12N3L

RB14N3L

RB14N3C

ELEViA
VNT11

ELEViA
VNT12
VNT13
VNT14

ELEViA
VNT15
VNT15XL

ELEViA
VNT20

SENSiA EM
RB16N2H

SENSiA EM
RB20N2X

SENSiA EM
RB20N2H 

SENSiA EX
RBM20N2 SENSiA EX

RBM25N2 

SENSiA EM
RB25N2X 
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VÆLG DIT LAGERUDSTYR
EFTER MAKSIMAL LØFTEHØJDE
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VANTiA
TBR30N2

VANTiA
TBR50N2

PREMiA EM
PBF20N3R
PBF20N3S
PBV20N3
PBV20P
PBS20N

PREMiA ES
PBP20N2
PBP20N2R
PBP20N2E

VELiA EM
OPBL10P

PREMiA ES
PBP16N2
PBP16PD

PREMiA ES
PBP18N2

PREMiA EM
PBF25N3R
PBF25N3S
PBV25N3

VELiA EX
OPBM10P

AXiA EM
SBV12P
SBV12P(I)

EDiA EM
FB14ANT

EDiA EM
FB20ANT
FB20AN

EDiA EX
FB25CN
FB25N

SENSiA EM
RB14N2S

SENSiA EM
RB14N2HS

SENSiA EM
RB16N2S
RB16N2
RB16N2C

SENSiA EM
RB16N2HS
RB16N2HC

EDiA EM
FB16ACNT
FB16ANT
FB16ACN
FB16AN

EDiA EM
FB18ACNT
FB18ANT
FB18ACN
FB18AN

VELiA EX
OPBH12PH

VELiA EX
OPBM10P

VELiA ES
OPB12N2F
OPB12N2FP

VELiA ES
OPB20N2
OPB20N2P
OPB20N2X 
OPB20N2XP

VELiA ES
OPB25N2
OPB25N2P

AXiA ES
SBP12N2
SBP12N2I
SBP12N2IR
SBP12N2R
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AXiA ES
SBP16N2
SBP16N2I
SBP16N2IR
SBP16N2R
SBP16N2S
SBP16N2SR

AXiA ES
SBP14N2
SBP14N2I
SBP14N2IR
SBP14N2R

AXiA ES
SBP10N2

AXiA EM
SBV16P
SBV16P(I)
SBV16P(S)

EDiA EX
FB30CN
FB30N

EDiA EX
FB35N

EDiA XL
FB40N

EDiA XL
FB45N

EDiA XL
FB50CN
FB50N 
FB50NH

EDiA XL
FB55NH

SENSiA ES
RB14N2L 

SENSiA ES
RB16N2L 

RB16N3H

THD15N3
RB20N3H 
RB20N3HX

RB16N3

THD13N3

RB20N3
RBM20N3

RBM25N3
RB25N3H

RB12N3L

RB14N3L

RB14N3C

ELEViA
VNT11

ELEViA
VNT12
VNT13
VNT14

ELEViA
VNT15
VNT15XL

ELEViA
VNT20

SENSiA EM
RB16N2H

SENSiA EM
RB20N2X

SENSiA EM
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RBM20N2 SENSiA EX
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1

2

3

4

0

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

Mitsubishi Forklift Trucks 11

ELDREVNE  
PALLETRUCKS

STABLERE

PLUKKETRUCKS

REACH-,  
SMALGANGS- OG  
FLERVEJSTRUCKS

ELEKTRISKE 
GAFFELTRUCKS

TRÆKKERE

LASTKAPACITET (kg)
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Alle modeller i vores prisvindende serie af VELiA 
lav- til højniveauplukketrucks er skræddersyet 
til at opfylde kravene i distributionscentre 
og ved hurtig plukning.

Høje niveauer? Intet problem takket være 
VELiA EX, som er suveræn ved anvendelse i 
meget smalle gange? Kig ikke længere end 
vores VELiA EM Andet niveau plukketrucks 
og lavniveau VELiA ES.

Og med VANTiA får du en el-trækker, der 
er særdeles let at bruge, med et væld af 
funktioner, der er designet til at give din fører 
fuld kontrol og øge produktiviteten.

OPTIMER DIN YDEEVNE
PLUKKETRUCKS OG EL-TRÆKKERE

VELiA ES • OPB12-25N2 Serie

VELiA EX
OPBH12PH & OPBM10P Serie

VELiA EM 
OPBL10P Serie

VANTiA 
TBR30-50N2 Serie
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VELiA es • OPB12-25N2 Serie
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Vores prisvindende SMALGANGS-, 
reach- og flervejs reachtrucks sætter 
ganske enkelt standarden for, hvad 
andre reachtrucks bliver bedømt 
ud fra. Med deres intuitive betjening 
og uovertrufne udsyn tilbyder de 
præcision uden sidestykke, selv ved 
de højeste løft.

Og når det inkluderer den perfekte 
begyndertruck i SENSiA ES, den 
klassedefinerende SENSiA EM, den 
flervejs SENSiA EX og den exceptionelle 
ELEViA-serie, er det klart, hvorfor 
vores lager-trucks er vanskelige at slå.

SÆTTER STANDARDEN FOR 
TOPPRÆSTATIONER
SMALGANGS-, REACH OG FLERVEJS  
REACHTRUCKS

S
EN

S
iA

 ES
 • R

B
14-25N

2 S
erie

SENSiA ES
RB14-16N2L Serie

SENSiA EX 
RBM20-25N2 Serie

ELEViA 
VNT11-20(XL) Serie



Mitsubishi Forklift Trucks 15

SENSiA em • RB14-25N2 Serie
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Vores stablere er kompakte, 
robuste og særdeles alsidige. 
Praktisk til hurtig kørsel 
over længere afstande - 
stablere et fremragende og 
omkostningseffektivt valg til 
hurtig og sikker palleløftning 
— selv på usædvanligt 
trange steder. Gående og 
platformstablere er ideelle 
ved pakhushåndtering 
til over 5 m og intensive 
læsserampeoperationer.

Det store sortiment omfatter 
modeller til gående, stående 
og siddende brug – 
alle med kompakte 
mål og uovertruffen, 
intuitiv ydeevne og 
fremragende værdi for 
pengene.

ET STORT LØFT I EN LILLE PAKKE
STABLERE

AXiA ES 
SBP10-16N2/12PC Serie

AXiA EM 
SBV12P(I)-16P(I)(S) Serie
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AXiA es • SBP10-16N2/12PC Serie
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Palletrucks er en populær løsning 
for sikker, hurtig og let håndtering 
af læs i butikker, pakhuse og 
læsseramper. Med en ekstremt 
stærk, holdbarhedstestet og 
velbeskyttet konstruktion 
har de færre sliddele og lavt 
energiforbrug.

De er designet til at give 
den gas igennem lange skift 
og lette at betjene — selv for 
uerfarne førere — og bygget til 
at præstere pålideligt på ujævne 
overflader og under ekstreme 
betingelser.

Platformstrucks er 
konstrueret med et unikt 
dæmpnings-, trækkraft- og 
stabilitetssystem for at opnå høj 
produktivitet.

KRAFTFULDE OG PRAKTISKE
ELDREVNE PALLETRUCKS

PREMiA EM 
PBV/PBF20-25N3(R)(S) Serie

PREMiA ES
PBP16-20N2 Serie

PREMiA EM 
PBV/PBF20-25N3(R)(S) Serie

PREMiA ES
PBP16-20N2 Serie
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PREMiA es • PBV/PBF20-25N3(R)(S) Serie
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LAGERUDSTYRSSERIEN

RB14-25N2 Serie
Reachtruck
1400 – 2500 kg

RB14-16N2L Serie
Reachtruck
1400 – 1600 kg

RBM20-25N2 Serie
Flervejs reachtruck
2000 – 2500 kg

REACH- OG SMALGANGSTRUCKS

RB12-14N3(L)(C) Serie
Reach-trucks
1200 –1400 kg

RB16-25N3H(X) Serie
Reach-trucks
1600 – 2500 kg

RBM20-25N3 Series
Flervejs-reachtrucks
2000 – 2500 kg
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PBP16-20N2 Serie
Eldrevet palletruck  
for gående fører
Vekselstrøm
1600 – 
2000 kg

VNT11-20(XL) Serie
Smalgangs-trucks
1100 – 2000 kg

THD13-15N3 Serie
VNA-trucks  
Man Down
1250 – 1500 kg

PBV/PBF20-25N3(R)(S) Serie
Eldrevne palletrucks
Vekselstrøm
2000 – 2500 kg

TRÆKKEREPALLETRUCKS

VNA TRUCKS

PBV20PD
Dobbelt stabler
2000 kg

TBR30-50N2 Serie
Trækkere
3000 – 5000 kg

AC POWER

To get the most from operator and machine our centralised 
system for AC control uses advanced intelligent control, 
plus the latest MOSFET and heat dissipation technology for 
maximum performance and energy efficiency.

Offering high power for excellent traction and ramp 
performance, it provides smooth, quiet and controlled operation, 
extended shift lengths and reduced maintenance requirements.

INTELLIGENT
CORNERING SYSTEM

ICS
ACTIVE
SWAY CONTROL

ASC
FOUR WHEEL
STEERING

4WS
SENSITIVE
DRIVE SYSTEM

SDS
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LAGERUDSTYRSSERIE

OPBL10P Serie
Plukketrucks til plukning på 
andet niveau
1000 kg

OPBH12PH & OPBM10P Serie
Plukketrucks for mellemhøje og  
høje niveauer
1000 – 1200 kg

SBP10-16N2/12PC Serie
Stabler for gående fører
1000 – 1600 kg

OPB12-25N2 Serie
Lavniveauordreplukker
1200 – 2500 kg

SBV12P(I)-16P(I)(S) 
Serie
Platformsstabler
1200 – 16OO kg

STABLEREPLUKKETRUCKS
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SBS15-20N Serie
Stabler for siddende fører
1500 – 2000 kg

VISIONMAST

Takket være det revolutionære design har 
Mitsubishi VisionMast et uovertruffet udsyn 
fremad, så arbejdet kan udføres mere sikkert 
og præcist.

Hydraulikcylindre begrænser typisk udsynet 
fremad under kørsel. Ved at lukke dem inde 
i mastens første trin, optimeres udsynet. 
Konstruktionen er også lettere, stivere og mere 
kompakt end konkurrenternes. Med sin lave 
vægt og høje styrke har VisionMast markant 
øgede restkapaciteter. 

VisionMasts fordele omfatter

• En kompakt profil giver uovertruffet udsyn 
fremad

• Forbedret udsyn muliggør sikrere og mere 
præcise operationer

• En mere robust, men lettere 
mastekonstruktion medfører suveræne 
restkapaciteter

• Et stift, ikke-svajende design tilbyder 
forbedret truckstabilitet

• Mere effektiv varmespredning forlænger 
levetiden for hydraulikolien og pumpen

• Lukkede hydraulikcylindre medfører mindre 
skade på hydraulikslanger og forsegling

SBS15-20N Serie
Stabler for siddende fører
1500 – 2000 kg
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Ligesom alle produkter der bærer 
navnet “MITSUBISHI”, drager vores 
materialehåndteringsudstyr fordel 
af den enorme arv, store ressourcer 
og uovertrufne teknologi fra en 
af verdens største selskaber - 
Mitsubishi Heavy Industries Group.

MHI, der udfører teknisk 
arbejde i relation til rumfartøjer, 
jetfly, kraftværker med mere, 
er specialiseret i teknologier, 
hvor ydeevne, driftssikkerhed og 
overlegenhed er afgørende for, om 
der opnås succes eller fiasko…  

Så når vi giver et løfte om kvalitet, 
pålidelighed og nytteværdi for 
pengene, så ved du, at det er en 
garanti, vi er i stand til at levere.

DU ARBEJDER ALDRIG 
ALENE.

Vi sørger for, at dine trucks kan 
blive ved med at arbejde – på basis 
af vores omfattende erfaring, vores 
tekniske fortræffelighed og vores 
engagement i kundepleje.

Vi er dine lokale eksperter, der har 
opbakning fra effektive kanaler til 
hele organisationen bag Mitsubishi 
Forklift Trucks. 

Uanset hvor du befinder dig, 
så er vi i nærheden – og vi kan 
imødekomme dine behov.

Ydelsesspecifikationerne kan variere afhængigt af de 
standardmæssige produktionstolerancer, køretøjets tilstand, 
dæktyperne, gulvets eller underlagets overfladeforhold, 
anvendelsen eller driftsmiljøet. Truckene kan være vist med 
udstyr, der ikke monteres som standard.

Specifikke ydelseskrav og lokalt tilgængelige konfigurationer, skal 
drøftes med forhandleren.

Vi tilstræber en fortsat produktforbedring. Som følge heraf kan 
nogle materialer, noget udstyr og nogle specifikationer blive 
ændret uden varsel.

© 2021 MLE

WDaBM2142  (12/21)       

NÅR DRIFTSSIKKERHED BETYDER ALT...


