REACHTRUCKS
Reachtrucks en meerweg reachtrucks
Smallegangentrucks

HANDEL
INSTINCTIEF
Het besturen van de reachtruck
vereist concentratie en precisie,
met name wanneer de deadlines
en snel werken geen ruimte
voor fouten laat.
Daarom heeft Mitsubishi
Forklift Trucks de krachtige
SENSiA-serie ontworpen.
Zeer efficiënte aandrijfmotoren
en hydraulische systemen
leveren indrukwekkende
snelheden en vermogens in
een compacte en stabiele truck,
waardoor SENSiA uitblinkt in
het heffen van lasten in hoge
schappen of het manoeuvreren
in krappe ruimtes.
Progressieve 360-graden
besturing voelt perfect bij elke
snelheid, terwijl acceleratie
en stuurgedrag vertrouwd en
soepel aanvoelen. Het is gewoon
instinctief.
Een reachtruck is net zo
productief als zijn bestuurder.
Naast de royale, gemakkelijk
toegankelijke cabine beschikt
SENSiA over toonaangevende
vingertipbedieningselementen
die op natuurlijke wijze reageren
op de druk van de bediening,
zodat de bestuurders zich
kunnen concentreren op
hun werk. Een slimme F2duimknop verdubbelt het aantal
geïntegreerde functies - zoals
optionele zijverschuiving en
kantelcentrering en hefhoogte
kiezer. Deze duimknop kan zelfs
worden gebruikt zonder uw hand
te bewegen.
SENSiA EX
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Totale controle voor
de bestuurder
Een krachtige reachtruck is net
zo goed als zijn bestuurder. De
SENSiA reageert op natuurlijk
wijze op de bediening van de
bestuurder - waardoor deze
optimaal gebruik kan maken
van de soepele, wendbare en
krachtige eigenschappen.

Sensitive Drive
System

INGESTELDE SNELHEID

Bij SENSiA maken
het rijpedaal en de
vingertipregelaar gebruik
van ons unieke “Sensitive
Drive System” (SDS). SDS, dat
populair is bij bestuurders
vanwege het intuïtieve
“gevoel”, detecteert of er assertief
of voorzichtig met de truck wordt
omgegaan, om vervolgens een
soepele gemoduleerde prestatie te
leveren voor die specifieke situatie.

SNELLE
ZONE
LANGZAME
ZONE
SENSORWAARDE
Reactieprofiel maximumsnelheid
Reactieprofiel normale snelheid
Reactieprofiel lage snelheid
Typische regelaarcurve

SENSiA EM

Mitsubishi Forklift Trucks
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ONTWORPEN
VOOR
BESTUURDERS
Reachtrucks zijn een
samenwerking van bestuurder
en machine. Vaardige
bestuurders zijn een belangrijke
investering en managers doen
hun best om ze te beschermen
tegen de fysieke en mentale
stress van het uitdagende werk.
Een reachtruckbestuurder
stapt gemiddeld 100 keer per
dag in en uit de reachtruck. Dit
hebben we vergemakkelijkt
door een lagere stoelpositie,
ergonomische handgrepen, een
brede, slipvaste treeplank en
een verstelbare stuurconsole die
probleemloos weg kantelt.
In de royale, gemakkelijk
toegankelijke cabine is alles
zorgvuldig ontworpen om
de bestuurder comfortabel,
geconcentreerd en efficiënt
te laten werken - zelfs tijdens
de langste dienst. Pedalen
zijn dusdanig gevormd,
gepositioneerd en schuin
geplaatst om de enkel zo min
mogelijk te belasten, terwijl
de verstelbare ergonomische
armsteun en de volledig
geveerde stoel, de bestuurders
volledige controle geven over
hun rijpositie.
Ten slotte hebben we
geluidsarme technologie
geïntroduceerd, waardoor het
geluidsniveau op oorhoogte
van de bestuurder niet hoger
is dan dat van een normaal
gesprek. SENSiA zorgt ervoor
dat de chauffeur aan het eind
van de dienst nog net zo fris en
productief is als aan het begin.
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SENSiA ES

Volledig
geïntegreerde Liionbatterij als optie
Is voorzien van een
geavanceerde CANbuscommunicatie en een
automatische AAN/UITsynchronisatie tussen batterij
en truck. Laadniveau, meldingen
en alarmen zijn in het display
van de truck geïntegreerd, zodat
de bestuurder verzekerd is van
een duidelijk en gemakkelijk
overzicht.
(De optionele Li-ionbatterĳ is leverbaar in geselecteerde
regio’s.)

Betrouwbare prestaties
Met krachtige AC-motoren,
toonaangevende hydraulica en
een gepatenteerd revolutionair
mastontwerp beschikt de
SENSiA over de kracht om
zwaardere lasten naar hogere
hoogten te heffen dan de meeste
andere trucks van zijn formaat.
Dit houdt in dat je de dure
beschikbare ruimte optimaal kunt
benutten dankzij een reachtruck
die lichtvoetig en gemakkelijk kan
manoeuvreren met een absolute
precisie.
De grenzen van deze
reachtruck wat snelheid en
hefcapaciteit betreft zijn
ongekend. En dat is nog maar
een manier waarop SENSiA de
uitvaltijd en de onderhoudskosten
tot één minimum terugdringt.

Temperatuurgeregelde aandrijfen hefmotoren voorkomen
stilstand door oververhitting,
regeneratief remmen verlaagt
de remslijtage en CANbuselektronica heeft minder
bedrading nodig.
Daarnaast beschikt de SENSiAserie over de optie om uitgerust
te worden met krachtige
Li-ionbatterijen die snel en veilig
kunnen worden geladen. Met
Li-ion hoeven er geen volumineuze
wisselbatterijen ter plaatse
aangehouden te worden. Het
onderhoud is gemakkelijk dankzij
het slimme ontwerp van het
batterijcompartiment van SENSiA.

Mitsubishi Forklift Trucks
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GA VOOR HET
MAXIMALE
De ELEViA-serie
smallegangentrucks is speciaal
ontworpen om in zeer specifieke
omstandigheden, als krappe
ruimtes met hoge hefhoogtes,
orders te verzamelen en pallets
te verwerken.
De ELEViA is leverbaar in
7 capaciteiten en elke truck is
custom made; deze wordt geheel
afgestemd naar klantbehoefte om
zo de specifieke taken in de zeer
smalle gangen zo nauwkeurig
mogelijk uit te voeren.
Afhankelijk van de gewenste
bedieningsstijl kan ELEViA
worden uitgevoerd met
draaibedieningselementen,
enkele of multifunctionele
hendel, of gedeelde panelen met
bedieningselementen die in de
armsteunen zijn geïntegreerd.
Optioneel is een speciale
kantelconsole die naar links of
rechts kan worden gekanteld voor
een gemakkelijkere toegang aan
de voorzijde en gemakkelijker
verzamelen van orders.
De royale bestuurderscabine
beschikt over een ergonomische
stoel en verstelbare steunen, zodat
bestuurders zelfs tijdens lange
ploegendiensten comfortabel
kunnen werken.
Wanneer het vloeroppervlak
beperkt is en men de hoogte in
kan, waarom dan niet voor het
maximale gaan en de beschikbare
ruimte in het magazijn optimaal
benutten? ELEViA heeft een
bijzonder torsiestijve mast die
hefhoogten tot wel 19 meter kan
bereiken deze is zeer stabiel en
biedt gemakkelijk toegang tot de
hoge pallet locaties.
Geavanceerde
aandrijvingstechnologie zorgt
voor absolute nauwkeurigheid
en de vorkafstand kan door de
bestuurder worden aangepast
voor de betreffende situatie.
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ELEViA • VNT 15XL

Heer en meester in
de smalle gangen
Het uitgangspunt voor het
ontwerp van de ELEViA-serie
zijn nauwe gangpaden en de
allernieuwste technologie
voor hoge productiviteit op
een klein vloeroppervlak. In
krappe ruimtes excelleren onze
smallegangentrucks. Of het nu
gaat om orders te verzamelen
of pallets te stapelen, hoge
prestaties en de robuuste
constructie stellen nooit teleur.

ELEViA • VNT 15

ELEViA • VNT14

Mitsubishi Forklift Trucks
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STEVIG VAN
BUITEN
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MODEL CAPACITEIT

MODEL CAPACITEIT

RB14N2L

RB16N2L

1400kg

1600kg

RB14-16N2L serie
Reachtrucks
1,4–1,6 ton

Overzichtelijk
kleurendisplay

1070 mm breedte
tussen de steunpoten

Een truck is net zo goed als
zijn bestuurder, daarom werkt
de SENSiA ES - net als alle
SENSiA-reachtrucks - intuïtief
om uw bestuurders op maximale
capaciteit te laten werken.
Door de keuze uit verschillende
prestatiestanden kunnen zowel zeer
ervaren als onervaren bestuurders
de truck snel en eenvoudig aan
hun niveau aanpassen hierbij biedt
de bekroonde SENSiA cabine alle
nodige comfort.
De SENSiA is in zijn geheel
comfortabel en bijzonder
ergonomisch en zorgt ervoor
dat lange ploegendiensten met
minimale inspanning voorbij vliegen.
Met een brede keuze aan opties, van
stoelen tot en met de bijzondere
verstelbare armsteun met
progressieve vingertip bediening,
worden deze reachtrucks perfect
afgestemd op iedere bestuurders
behoefte waardoor deze als een
natuurlijk verlengstuk aanvoelt.
Onbeperkte 360-graden
progressieve elektrische
besturing
Manoeuvreren is gemakkelijk
bij lage snelheden en biedt een
moeiteloze controle bij hogere
snelheden.

•

Bijzonder lage
instaphoogte

•
•

Multifunctionele pols-/
armsteun

Stuurgedrag in de bochten
Zelfs met hoge rijsnelheden
is het stuurgedrag efficiënt en
stabiel.
Passive Sway Control
Het chassis corrigeert zichzelf
om de beweging van een
geheven last te compenseren
en deze te dempen.

•
•
•
•

•
•
•

Vorkenbord met onbelemmerd zicht
Het vorkenbord beschikt over een
geïntegreerde side-shift en biedt
optimaal zicht op de vorken bij het
eerste stapelniveau.
Steunpoten van 1070 mm
De bestuurder kan op eenvoudige
wijze ervoor zorgen dat pallets en
ladingen veilig blijven.
Opklapbare stuurwielconsole
De lengte en hoek van de stuurkolom
zijn verstelbaar zodat elke bestuurder
de optimale rijpositie kan instellen.
Beweegt moeiteloos omhoog voor
gemakkelijk in- en uitstappen.
Multifunctionele
bedieningselementen op de
armsteun
De arm van de bestuurder wordt
goed ondersteund en onnodige
bewegingen worden vermeden.
Bedieningselementen voor reachen,
heffen, kantelen, vorkpositionering,
richting en claxon bevinden zich allen
binnen handbereik.
Mitsubishi SDS
(Sensitive Drive System)
Een intuïtief hulpsysteem voor de
bestuurder die de veiligheid verhoogt.
Het vermogen wordt gecontroleerd op
basis van de stuurhoek en de snelheid
van voet- en vingerbedieningen.
Zeer eﬃciënt regeneratief remmen
Dat biedt een effectievere controle en
verlaagt de remslijtage.
Remmen op de lastwielen
Deze leveren extra remvermogen
(optie).

Mitsubishi Forklift Trucks
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SLIM VAN
BINNEN
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RB14-16N2L serie
Reachtrucks
1,4–1,6 ton

•
•
Optioneel Blue Spotveiligheidslicht

•

Handgreep links en rechts
voor gemakkelijk instappen

•
•
•

Opklapbaar
stuurwielconsole

Krachtige AC-aandrijfmotor
Hoog koppel, zelfs bij hogere
snelheden. Efficiënte, soepele
en stille prestaties waardoor
lagere onderhoudskosten.
Keuze uit twee bedrijfsstanden
(ECO en PRO)
Het vermogen van de heftruck
kan worden aangepast voor
hogere prestaties of een
langere gebruiksduur.
Zeer eﬃciënte
aandrijfmotoren en
hydraulische systemen
Uitzonderlijk lange
intervaltijden tussen het laden
of wisselen van de batterijen.
Kantelende batterijdeksel
Snelle, gemakkelijke toegang
voor onderhoud en laden.
Beschermdak biedt
onbelemmerd zicht
Uitstekend zicht naar boven
en eveneens een uitstekende
bescherming tegen vallende
goederen.

•
•
•
•
•

Royale en comfortabele cabine,
onbelemmerd zicht en snelle,
nauwkeurige vorkpositionering
Dat alles helpt bij het verhogen van
de productiviteit en het verlaagt
het risico van vermoeidheid bij de
bestuurder - zelfs tijdens de langste
ploegendiensten.
Makkelijk toegankelijk compartiment
Voorzien van ergonomische
handbeugels en een lage, slipvaste
treeplank, maakt in- en uitstappen
veilig en moeiteloos.
Geveerde, volledig verstelbare stoel
Bestuurders blijven veilig, comfortabel
en alert tijdens lange werkdagen.
Overzichtelijk informatiedisplay
De status, krijgt belangrijke
informatie te zien, zoals begeleiding,
waarschuwingen en alarmmeldingen.
Geluidsarme technologie
Het geluidsniveau bij het oor van de
bestuurder is niet hoger dan dat van
een normaal gesprek.

Krachtige AC-hydrauliekmotor
Heffen en dalen gaat
snel en gecontroleerd.

Onbeperkte 360º
elektrische besturing

Mitsubishi Forklift Trucks
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BEREIK NIEUWE
HOOGTEN
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MODEL CAPACITEIT

MODEL CAPACITEIT

RB14N2HS

1400 kg

RB16N2HS

1600 kg

RB14-25N2 serie

RB14N2S

1400 kg

RB16N2S

1600 kg

RB16N2

1600 kg

RB20N2H

2000 kg

Reachtrucks
1,4–2,5 ton

RB16N2C

1600 kg

RB20N2X

2000 kg

RB16N2H

1600 kg

RB25N2X

2500 kg

RB16N2HC

1600 kg

Duidelijk, informatief
display

Lage, slipvaste treeplank

SENSiA EM is ontwikkeld
voor eﬀectieve en eﬃciënte
handelingen. Met het bijzonder
gevoelige bedieningssysteem
en progressieve gemoduleerde
vingertipreactiecurves
kunnen bestuurders bijzonder
nauwkeurig en vol vertrouwen
werken.
Dankzij de keuze uit twee
bedrijfsstanden kan de SENSiA EM
voor verschillende bestuurders
worden aangepast. De PRO-stand
is bij uitstek geschikt voor ervaren
magazijnpersoneel die optimale
prestaties vragen, terwijl de ECOmodus beginnende bestuurders
gerust stelt door een natuurlijk
rijgedrag. SENSiA EM kan zelfs
door een onderhoudsmonteur
worden aangepast, zodat de
instellingen van de heftruck
voldoen aan specifieke wensen.
De royale ruimte in de cabine
en de ergonomische armsteun
zorgen ervoor dat bestuurders
comfortabel, veilig en gericht hun
werk kunnen doen, zelfs tijdens de
langste ploegendiensten.
Zeer eﬃciënt regeneratief
remmen
Dit biedt een effectievere
controle en verlaagt de
remslijtage.
Remmen op de lastwielen
Dat levert extra remvermogen
op (alleen H- en X-modellen).
Krachtige ACaandrijvingsmotor
Hoog koppel, zelfs bij hogere
snelheden. Efficiënte, soepele
en stille prestaties waardoor
lagere onderhoudskosten.

•
•
•
•

Keuze uit twee bedrijfsstanden
(ECO en PRO)
Het vermogen van de heftruck
kan worden aangepast voor
hogere prestaties of een langere
gebruiksduur.
Zeer eﬃciënte aandrijfmotoren en
hydraulische systemen
Uitzonderlijk lange intervaltijden
tussen het laden of wisselen van de
batterijen.
Sensitive Drive System
Een intuïtief hulpsysteem voor
de bestuurder die de veiligheid
verhoogt. Het vermogen wordt
gecontroleerd op basis van de
stuurhoek en de snelheid van voeten vingerbedieningen.
Bekroonde Active Sway Control
(ASC)
Tijdsverlies als gevolg van een
schommelende mast worden
verminderd en de prestatie is
soepeler en stabieler. (optie)

•

Kantelende
batterijdeksel

•
•

Ergonomische
handbeugels

Mitsubishi Forklift Trucks
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RB14-25N2 serie
Reachtrucks
1,4–2,5 ton

•
•
•
Opklapbare
stuurwielconsole

•
•
Ergonomische bedieningselementen in de armsteun

•
Comfortabele indeling
van de pedalen

•
•

Makkelijk toegankelijke
cabine

Kantelende batterijdeksel
Snelle, gemakkelijke toegang
voor onderhoud en laden.

•

Batterijrollensysteem
Wisselingen zijn snel,
gemakkelijk en veilig.
Revolutionaire VisionMast
De bestuurder beschikt over
een ongeëvenaard zicht naar
voren.
Passive Sway Control
Het chassis corrigeert zichzelf
om de beweging van een
geheven last te compenseren
en deze te dempen.
Beschermdak biedt
onbelemmerd zicht
Uitstekend zicht naar boven
en eveneens een uitstekende
bescherming tegen vallende
goederen.

•
•

Multifunctionele
bedieningselementen op de armsteun
De arm van de bestuurder wordt
goed ondersteund en onnodige
bewegingen worden vermeden.
Bedieningselementen voor reachen,
heffen, kantelen, vorkpositionering,
richting en claxon bevinden zich alle
onder handbereik.
Geveerde, volledig verstelbare stoel
Bestuurders blijven veilig, comfortabel
en alert tijdens lange werkdagen.
Overzichtelijk informatiedisplay
De status, krijgt belangrijke
informatie te zien, zoals begeleiding,
waarschuwingen en alarmmeldingen.

Krachtige AChydrauliekmotor met extra
sterke pomp (H-modellen)
Heffen en dalen gaat snel en
gecontroleerd.
Makkelijk toegankelijk
compartiment
Voorzien van ergonomische
handbeugels een lage,
slipvaste treeplank, maakt
in- en uitstappen veilig en
moeiteloos.
Opklapbare stuurwielconsole
De lengte en hoek van de
stuurkolom zijn verstelbaar
zodat elke bestuurder de
optimale rijpositie kan
instellen. Beweegt moeiteloos
omhoog voor gemakkelijk inen uitstappen.

Mitsubishi Forklift Trucks
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GESPECIALISEERD
IN BREDE LASTEN

SENSiA EX • RBM20N2
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Ongehinderd zicht
omhoog

Soepele rijfunctie met
zes standen

Ontspannen bediening

Model shown: VELiA ES

Vorkpositioner voor brede
spreiding/kanteling

MODEL CAPACITEIT

RBM20-25N2 serie

RBM20N2

2000 kg

RBM25N2

2500 kg

Meerweg-reachtruck
2,0–2,5 ton

Passive Sway Control

Smalle gangpaden? Afwijkende
lastafmetingen? Lange
ploegendiensten? De SENSiA
EX meerweg-reachtruck kan
het allemaal, tot maar liefst een
hefhoogte van 10 meter.
Dankzij de intuïtieve
rijeigenschappen en de
keuzemogelijkheid in de
vermogensstand profiteren
ervaren bestuurders van de
krachtige mogelijkheden van
de PRO-stand, terwijl nieuwe
bestuurders of diegenen die
langer moeten werken het
maximale uit de ECO-stand
halen. En dat met een uitstekend
zicht rondom en een scala aan
veiligheidskenmerken waarmee
zelfs de meest onervaren
bestuurders zich meteen op hun
gemak voelen.

•
•

•
•

Zes rijstanden
Zijwaarts

Wendbaar
stuurgedrag

Standaard

Parallel

Roterend

•

Zeer eﬃciënt regeneratief remmen
Dat biedt een effectievere controle
en verlaagt de remslijtage.
Sensitive Drive System
Een intuïtief hulpsysteem voor
de bestuurder die de veiligheid
verhoogt. Het vermogen wordt
gecontroleerd op basis van de
stuurhoek en de snelheid van voeten vingerbedieningen.
Zes multidirectionele rijstanden,
direct geselecteerd via het
toetsenbord
Standaard, zijwaarts, parallel,
automatisch overschakelen, roteren
en wendbaarheid in bochten.
Zeer eﬃciënte aandrijfmotoren en
hydraulische systemen
Uitzonderlijk lange inzetduur tussen
het laden of wisselen van accu’s.
Krachtige AC-aandrijfmotor
Hoog koppel, zelfs bij hogere
snelheden. Efficiënte, soepele en
stille prestaties waardoor lagere
onderhoudskosten.

Automatisch
overschakelen

Mitsubishi Forklift Trucks
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WENDBAAR
IN SMALLE
GANGPADEN

SENSiA EX • RBM20N2
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RBM20-25N2 serie
Meerweg-reachtruck
2,0–2,5 ton

•
•
Sensitive Drive System

•
•
•

Soepel masthantering

•
AC-stroom op alle
motoren

•
•

Keuze uit verschillende

Kantelbaar accudeksel
Snelle, eenvoudige toegang
voor onderhoud en laden.

•

Nieuwe 360° lastwielen
Deze zijn voorzien van
onafhankelijk geregelde
stuurmotoren.
Passive Sway Control
Het chassis corrigeert zichzelf
om de beweging van een
geheven last te compenseren
en deze te dempen.
Hefhoogtes tot 10 meter
Maakt lastbehandeling op
hoge niveaus mogelijk.
Uitzonderlijk soepele,
‘schokvrije’ overgang tussen
de maststanden
Voor nauwkeurige prestaties
binnen het hele hefbereik.
Capaciteit van 2000 kg of
2500 kg
Meerweg-reachtruck kan
op optimale wijze worden
geconﬁgureerd voor
verschillende toepassingen.
Robust chassis
De meerweg-reachtruck
beschikt over een grote
inherente robuustheid en hoge
restcapaciteiten.
RapidAccess draai- en
kantelbare panelen, stoel en
stuurkolom
Snelle, gemakkelijke toegang
voor onderhoud en reparaties.

•
•
•
•
•
•
•

Ergonomisch verstelbare armsteun
met multifunctionele ergonomische
bedieningselementen
De arm van de bestuurder wordt
goed ondersteund en onnodige
bewegingen worden vermeden.
Bedieningselementen voor reachen,
heffen, kantelen, vorkpositionering,
richting en claxon bevinden zich alle
onder handbereik.
Overzichtelijk informatiedisplay
De bestuurder krijgt belangrijke
informatie te zien, zoals
begeleiding, waarschuwingen en
alarmmeldingen.
Opklapbare stuurwielconsole
De lengte en hoek van de stuurkolom
zijn verstelbaar, zodat verschillende
bestuurders deze naar eigen
voorkeur kunnen aanpassen.
Ergonomisch ontwerp van de
pedalen
Geeft de bestuurders optimale en
natuurlijke controle met minimale
inspanning.
Beschermdak met onbelemmerd
zicht
Smalle, schuin geplaatste dakstijlen
zorgen voor een optimale zicht naar
boven zonder dat de veiligheid in het
gedrang komt.
Stevig paneel op hoofdbeschermer
Extra veiligheid zonder het zicht te
beperken.
Licht stuurwiel met kleine
draaicirkel
Comfortabel en moeiteloos te
bedienen.
Onbeperkte 360° progressieve
elektrische besturing
Eenvoudig manoeuvreren bij lage
snelheden en moeiteloze controle bij
hogere snelheden.

Mitsubishi Forklift Trucks
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KRACHTIGE
PRESTATIES IN
KRAPPE RUIMTES

ELEVIA • VNT14
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MODEL CAPACITEIT

MODEL CAPACITEIT

VNT11

1100 kg

VNT15

1500 kg

VNT11-20(XL) serie

VNT12

1200 kg

VNT15XL

1500 kg

VNT13

1300 kg

VNT20

2000 kg

Smallegangentrucks
1,1–2,0 ton

VNT14

1350 kg

De ELEViA-serie bestaat uit echte
specialisten voor smalle gangen
en is geoptimaliseerd voor het
gemakkelijk verzamelen van
orders en het verwerken van
pallets in smalle gangpaden.
Met intuïtieve
bedieningselementen, een
ergonomische, ruime cabine en
Ruime
uitstekend zicht is de ELEViA de
bestuurderscabine
beste keuze voor bestuurders.
Modulair ontwerp met een zeer
stabiele constructie maken hem
bijzonder configureerbaar.
Elk model in de serie is volledig
geoptimaliseerd voor een specifieke
toepassing, wat resulteert in een
omvangrijke en veelzijdige selectie
aan smallegangentrucks. De
Er zijn vijf verschillende
modellen van 1,1 tot 1,3 ton zijn
bedieningspanelen beschikbaar
leverbaar 48V of 80V elektrische
systemen, terwijl de grotere
modellen alleen leverbaar zijn met
80 V.
Lastwiel in hoogte verstelbaar
Leder afzonderlijk wiel kan,
in plaats van alle wielen, bij
schade worden vervangen.

•
•
•
•

Snelle diagnose
GSM-verbinding of
computerverbinding via USB (of via
optionele CAN-busverbinding).
Kantelbare zijhekken
Bestuurder kan tot 20 cm verder
reiken in het schap tijdens het
verzamelen van orders. (Optie)
Verstelbaar bedieningspaneel
Deze kan worden ingesteld voor
staande of zittende bediening voor
optimale ergonomie tijdens een
ploegendienst.
Helder grafisch display
Belangrijke informatie kan
gemakkelijk worden afgelezen.

•

Helder grafisch display

•
•

Kantelbare zijhekken
(optie)

•
•

Gemakkelijke toegang tot de
batterij
Batterijwissels gaan snel en
efficiënt.
Duplexmast
Leverbaar in alle hefhoogtes
voor extra stabiliteit, lager
energieverbruik en een hogere
hefsnelheid.
Mast met zeer goed zicht
Bestuurder heeft een
uitstekend zicht op de last.
Aparte klep regelt het heffen
van de cabine
Lager energieverbruik en
minder vervangingsonderdelen
nodig in vergelijking met een
energieterugwinningssysteem.

ELEVIA • VNT15XL
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LAAT ONS ZOEKEN WAT
HET BEST BIJ U PAST

Vertrouwen ontstaat als u weet dat u het juiste hulpmiddel
hebt voor het werk. Hetzelfde geldt voor uw intern transport.
Met ons gevarieerde assortiment hef- en magazijntrucks
hebt u gegarandeerd iedere keer de juiste truck – wat voor
werk het ook is.
Onze trucks zijn ontworpen met uw succes in gedachten
en bieden geweldige prestaties, innovaties en veiligheid.
Deze kunnen iedere taak aan en hebben een ruime keuze
aan configuraties om aan al uw wensen te voldoen.
Laat uw plaatselijke Mitsubishi-dealer u dus vandaag nog
helpen zoeken wat het best bij u past.

Diesel-heftrucks

LPG-heftruck

Elektrische
4-wiel heftrucks
EDiA EX

EDiA EM

GRENDiA ES

GRENDiA ES
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Elektrische
3-wiel heftrucks

De trucks GRENDiA
en TREXiA van 1,5 tot
10,0 ton zijn krachtig,
betrouwbaar en precies,
en ze zijn goed voor
iedereen: het milieu,
uw bestuurders en uw
brandstofverbruik

De serie GRENDiA
met massief rubberen
banden of halfmassieve
banden biedt zowel
binnen als buiten een
hoge efficiëntie en lage
emissies, een winnende
combinatie.

De 3-wiel
elektrische EDiA is
gebruiksvriendelijk ,
innovatief en flexibel;
op deze truck kunt u
altijd vertrouwen, ook in
kleine ruimtes en onder
natte omstandigheden.

Onze 4-wiel elektrische
truck zijn bijzonder
krachtig en hebben
geen enkele moeite
met de zwaarste
werkzaamheden en
langste diensten, altijd
en overal.

GRENDiA EX

GRENDiA ES

EDiA EM

EDiA EM

www.mitforklift.com

Zie Mitsubishi zelf in actie:

www.mft2.eu/youtube
www.mft2.eu/youtube

Electro
pallettrucks

Stapelaars

SBR12-20N-serie

Met onze SENSiA-serie
van reachtrucks en
multi-way trucks brengt
u uw productiviteit tot
nieuwe
hoogten.

SENSiA EM

VELiA ES

Onze veelzijdige
stapelaars, waaronder
de populaire AXiA, zijn
compact en eenvoudig
in gebruik, en bieden
daardoor een hoge
productiviteit, ongeacht
de werksituatie.

Orderverzameltrucks
SENSiA EX

PBS20N-serie

AXiA ES

PREMiA ES

Deze harde werkers
kunnen overal worden
ingezet: van korte
shuttlewerkzaamheden
tot toepassingen
waarbij lange afstanden
moeten worden
afgelegd.

Reach, multiway en turret
trucks

De orderverzamelaars
van de serie VELiA
kunnen tot een hoogte
van 10,5 meter werken
en bieden efficiënte
prestaties op alle
niveaus.

VELiA ES

Mitsubishi Forklift Trucks
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WANNEER BETROUWBAARHEID HET
BELANGRIJKST IS...
Zoals elk product dat de naam
Mitsubishi draagt, profiteren ook
onze interne transportmiddelen
van een lange traditie, de
uitgebreide ervaringen, de enorme
hulpmiddelen en de geavanceerde
technologie van een van ‘s
werelds grootste ondernemingen Mitsubishi Heavy Industries Group.
MHI ontwikkelt ruimtevaartuigen,
straalvliegtuigen, energiecentrales
en nog veel meer en is
gespecialiseerd in die technologieën
waarin prestaties, betrouwbaarheid
en superioriteit bepalen of u slaagt of
faalt...
Dus als wij u kwaliteit,
betrouwbaarheid en waarde voor uw
geld beloven, dan zijn dat garanties,
omdat wij over de mogelijkheden
beschikken om ze te realiseren.

U WERKT NOOIT ALLEEN
Als uw plaatselijke, geautoriseerde
dealer zorgen wij ervoor dat uw
trucks dankzij onze uitgebreide
ervaring, onze technische
uitmuntendheid en onze toegewijde
klantenservice blijven werken.
Wij zijn uw plaatselijke experts en
worden ondersteund, via efficiënte
kanalen, door de volledige Mitsubishi
Forklift Trucks organisatie.
Waar u zich ook bevindt, wij zijn
altijd in de buurt en wij kunnen u
altijd helpen.

De prestatie specificaties kunnen variëren afhankelijk van de
standaard productietoleranties, de staat van het voertuig, het
gebruikte type banden, de staat van de vloer of ondergrond, de
toepassing waarvoor en de omstandigheden waarin de machine
wordt gebruikt. De getoonde trucks kunnen zijn voorzien van
opties die niet-standaard zijn.

Wij volgen een beleid van continue productverbetering. Daarom
is het mogelijk dat sommige materialen, opties en specificaties
worden gewijzigd zonder kennisgeving.
© 2021 MLE
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Voor specifieke prestatie vereisten en lokaal verkrijgbare
configuraties kunt u contact opnemen met uw dealer.

Mitsubishi Logisnext Europe B.V.
Hefbrugweg 77, 1332 AM Almere,
The Netherlands
Tel +31 36 54 94 311

info@mitforklift.com | www.mitforklift.com
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