PALLETWAGENS
Elektrische palletwagens

DE DROOM
VAN ELKE
BESTUURDER...
PREMiA verandert
korte shuttleklussen
in soepele, prettige
taken. Daarom is hij
wereldwijd favoriet
bij bestuurders.
Door de jarenlange ontwikkeling
in ons prijsbekroonde
assortiment voor intern
transport beschikken we over
een uitstekend inzicht in hoe
kleine aanpassingen een wereld
van verschil maken.
De bedieningselementen
bijvoorbeeld zijn voor links- en
rechtshandige gebruikers even
goed geschikt.
De knoppen zijn groot,
duidelijk en gemakkelijk
bereikbaar op elk moment om
fouten te minimaliseren als er
onder hoge druk wordt gewerkt.
Toonaangevende hefhoogten
vergemakkelijken het rijden op
steile hellingen, een plek waar
sommige palletwagens het
moeilijk hebben.
Het zijn de eenvoudige
ideeën die een wereld van
verschil maken bij dagelijkse
werkzaamheden.
Die instelbare
voorkeuzestanden? Daarmee
kunnen bestuurders met
verschillende ervaringsniveaus
naar eigen capaciteiten werken.
Niet alleen is de draaicirkel
klein, maar door de
hefboomarmvergrendeling
uit te schakelen, kunt u in nog
krappere ruimtes werken.
Slimme ideeën houden
ploegendiensten stressvrij en
productief.
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PREMiA ES • PBP20N2E

Mitsubishi Forklift Trucks
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EEN
ONVERMOEIBARE
WERKER
Hij oogt compact,
maar zijn capaciteit is
enorm.
PREMiA is ontworpen voor
ultieme veelzijdigheid en
is zodoende de machine
bij uitstek voor de lichtere
werkzaamheden in winkels,
magazijnen en op laadperrons.
Dankzij intelligent ontwerp
en een ongeëvenaarde
bouwkwaliteit is hij heel
onderhoudsarm, precies wat u
verwacht van Mitsubishi Forklift
Trucks.
Maar mocht het nodig zijn, zijn
alle belangrijke onderdelen snel
en gemakkelijk bereikbaar, zodat
snelle reparaties mogelijk zijn,
waarbij de uitvaltijd minimaal is.
PREMiA weet wel raad met
de uitdagingen in een druk
magazijn, zodat uw bedrijf en
uw bestuurders op het hoogste
niveau kunnen blijven werken,
dienst na dienst na dienst.
PREMiA is favoriet bij
bestuurders en ook u zult u
enthousiast zijn.

PREMiA ES • PBP20N2R
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Mitsubishi Forklift Trucks
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ONTWORPEN OM
UIT TE BLINKEN

PREMiA ES • PBP16 /18 / 20N2

Afgedicht chassis
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Zwevende aandrijfunit

Waterdicht en stofdicht
chassis

Robuuste, tapse vorken

PBP16-20N2(R)(E) &
PBP16PD serie

MODEL CAPACITEIT

MODEL CAPACITEIT

PBP16N2

PBP20N2

1600 kg

PBP16PD
1600 kg
/ 800 + 800 kg
PBP18N2

1800 kg

2000 kg

PBP20N2R 2000 kg
PBP20N2E

2000 kg
/ 700 kg

Elektrische meelooppalletwagens en meelooppalletwagens
met dubbele stapelaar 1,6–2,0 ton

Geavanceerde hefboom

Diverse
vermogensstanden

Omhoog beweegbare
hefvorken (PBP20N2E)

De PREMiA ES elektrische
meelooppalletwagens zijn
ontwikkeld voor continu gebruik
in de zwaarste omgevingen en ze
laten u niet in de steek.
PREMiA ES-modellen
beschikken over een uitzonderlijk
kort chassis voor werken in zeer
nauwe gangpaden, zodat de
opslagcapaciteit optimaal wordt
benut. Zijn toonaangevende
hefhoogte en gekoppelde
zwenkwielen bieden stabiliteit bij
gebruik op hellingen, laadperrons
en oneffen ondergronden.
De palletwagen beschikt over
twee bedrijfsstanden*. De ECOstand is geschikt voor nieuwe
bestuurders, omdat de snelheid
wordt begrensd voor vloeiende
bewegingen. De PRO-stand is
bedoeld voor maximale prestaties
en productiviteit. Bestuurders
kunnen bovendien veilig en
comfortabel rijden dankzij het
grote platformoppervlak.
Dankzij zijn afgedichte,
beschermende chassis en
waterdichte componenten
(voldoen aan IP54), ondervindt
de PREMiA ES geen hinder van
vuil, vuildeeltjes, stof en water.
Hij levert zowel binnen als buiten
betrouwbare diensten met
minimaal onderhoud.
Krachtige
wisselstroomelektromotor
Uitstekende tractie en
prestaties op hellingen,
soepel, stil, gecontroleerd
gebruik, langere gebruiksduur
en lagere onderhoudseisen.*

•
•
•
•

Regeneratief remmen
Verlengt de gebruiksduur en zorgt
voor een effectieve controle zonder
remslijtage.
Tapse vorken
Toegang tot pallets in rekken of
blokkenstapels is gemakkelijker,
sneller en veiliger.
Toonaangevende hefhoogte
van 220 mm
Ideaal voor gebruik op steile
hellingen, laadperrons en oneffen
ondergronden, zelfs bij het gebruik
van gerecyclede pallets.
Omhoog bewegende hefvorken
Lasten worden op een ergonomische
hoogte (maximaal 735 mm)
geplaatst om fysieke belasting te
minimaliseren tijdens het laden en
lossen (PBP20NE).

•

Veelzijdig
batterijcompartiment
met scharnierloze klep

* Niet beschikbaar op de PBP16PD

•
•

Afgedichte transmissie
Schokbestendig, stil en
onderhoudsarm.*
Parkeerrem
Wordt automatisch
geactiveerd wanneer dat
nodig is voor extra veiligheid
op hellingen.

PREMiA ES • PBP20N2R
Mitsubishi Forklift Trucks
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DUURZAAM GEBOUWD

PREMiA ES • PBP16N2
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PBP16-20N2(R)(E) &
PBP16PD serie
Elektrische meelooppalletwagens en meelooppalletwagens
met dubbele stapelaar 1,6–2,0 ton

•

Toonaangevende
hefhoogte

•
•

Gietijzeren aandrijfunit

•
Inklapbaar platform
(PBP20N2R)

•
•

Unieke disselhandgreep

Waterbestendig ontwerp
Water kan niet binnendringen
in belangrijke elektrische
onderdelen ten behoeve
van de veiligheid en
langere levensduur van de
onderdelen.*
Keuze uit twee vooraf
ingestelde bedrijfsstanden
(ECO en PRO)
Inschakelbaar via de
sleutelschakelaar om
veiligheid, energierendement
en productiviteit te
verbeteren.*
Gemakkelijk te bedienen
hefboomarm
Dankzij zijn grote knoppen
kunnen bestuurders zich
richten op hun taken en fouten
minimaliseren.

•
•
•
•

Twee gekoppelde zwenkwielen
Als aanvulling op de lastwielen
voor extra stabiliteit. Verhogen het
comfort voor de bestuurder en de
veiligheid van de lading.*
Programmeerbare
besturingseenheid
Past acceleratie, rijsnelheid en het
remgedrag aan op de toepassing en
de bestuurder.
On-boarddiagnostiek en map voor
het storingsgeheugen
Bespoedigen de
onderhoudswerkzaamheden en
helpen schade te voorkomen.
Batterijcapaciteitsmeter
Standaard ingebouwd als
batterijbescherming en om
diepontlading te vermijden.

Links- of rechtshandige
bedieningselementen
Het veelzijdige ontwerp van de
hefboomarm maakt bediening
vanaf beide zijden mogelijk.*
Kleine draaicirkel
In combinatie met het
compacte chassis wordt het
gebruik in krappe ruimtes
mogelijk, waardoor de
magazijnruimte optimaal
kan worden gebruikt.
RapidAccess-functies
Hiermee zijn alle
gedeelten voor controles
en onderhoud snel en
gemakkelijk te bereiken.

PREMiA ES • PBP16PD
* Niet beschikbaar op de PBP16PD

Mitsubishi Forklift Trucks
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KLEIN QUA
AFMETINGEN
GROOT IN PRESTATIES

PREMiA EM • PBV20N3
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PBV/PBF20-25N3(R)(S)
serie

MODEL CAPACITEIT

MODEL CAPACITEIT

PBV20N3

2000 kg

PBF25N3R

2500 kg

PBV25N3

2500 kg

PBF20N3S

2000 kg

PBF20N3R

2000 kg

PBF25N3S

2500 kg

Elektrische Platformpalletwagens
Elektrisch aangedreven 2,0-2,5 ton

Stabiliteitssysteem
DriveSteady

Multifunctioneel display

ErgoSteer-hefboomstuur

De PREMiA EM-serie is leverbaar
in drie varianten: inklapbaar
platform, vast platform met
achterinstap en vast platform
met zij-instap. Elke palletwagen
is leverbaar in een 2-tons of
een 2,5-tons uitvoering. Alle
palletwagens zijn voorzien van
een zwaar uitgevoerd chassis in
3 mogelijke formaten: mini, junior
en senior om aan alle batterijeisen te voldoen. Het minichassis is tevens de kortste op de
markt.
Het gepatenteerde DriveSteadysysteem staat garant voor
uitstekende drukwaarden op het
aangedreven wiel, zeer goede
schokdemping en zijstabiliteit in
bochten - waardoor de PREMiA EM
een elektrische palletwagen is van
uitzonderlijke klasse.
Het ergonomisch vormgegeven
ErgoSteer-hefboomstuur is de
beste in zijn klasse en is voorzien
van gemakkelijk bereikbare
bedieningselementen waardoor
de bestuurder de palletwagen
comfortabel, veilig en intuïtief kan
besturen en men zich volledig
op het onderhanden werk kan
concentreren.

Volledig geïntegreerde Li-ionbatterij

In de PREMiA EM zijn connectors en
sensors afgedicht als bescherming
tegen stof, water en vuildeeltjes, wat
lange onderhoudsintervallen, minder
onderhoud en maximale bedrijfstijd
mogelijk maakt.

•
•
•

•

Toonaangevende hefhoogte van
220 mm
Ideaal voor gebruik op steile
hellingen, laadperrons en oneffen
ondergronden, zelfs bij het gebruik
van gerecyclede pallets.
Veelzijdig batterijcompartiment
Geschikt voor Li-ion- en
traditionele batterijen van DIN- of
BS-formaat wat borg staat voor
maximale compatibiliteit met het
gebruikersmaterieel.
Ergonomisch ErgoSteerhefboomstuur
Weer- en schokbestendig
hefboomstuur is de beste in zijn
klasse met grote, gemakkelijk
bereikbare knoppen op een
gepatenteerde, ergonomische
afstand, gaat vermoeidheid tegen en
biedt een veiligere bediening. IP65classificatie.
Keuze uit drie bedrijfsstanden
(PRO, ECO en Easy)
Verschillende bestuurdersmodi:
PRO voor ervaren bestuurders, ECO
voor een laag energieverbruik en
Easy voor gevoelige goederen of
beginners.

Is voorzien van een geavanceerde CANbuscommunicatie en een automatische
AAN/UIT-synchronisatie tussen batterij
en heftruck. Laadniveau, meldingen
en alarmen zijn in het display van de heftruck
geïntegreerd, zodat de bestuurder verzekerd is van
een duidelijk en gemakkelijk overzicht.
PREMiA EM • PBF20N3S
Mitsubishi Forklift Trucks
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PBV/PBF20-25N3(R)(S)
serie
Elektrische Platformpalletwagens
Elektrisch aangedreven 2,0-2,5 ton

•
•
Compact chassis

•
Tegen stof beschermde
lastwielen

•
Batterijen met hoge
capaciteit

•
RapidAccess-functies

Waterdichte bedrading en
connectoren
Gesloten batterijcompartiment
voorkomt systeemstoringen
en corrosie.
Stuurbekrachtiging
Stuurbekrachtiging bij de
korte hefboomarm zorgt voor
een kleinere stuurhoek voor
het comfortabel, nauwkeurig
en soepel rijden in bochten.
(Optie op PBVN3-modellen)
Comfortbesturing
Elektrische stuurbekrachtiging
zonder arm zorgt in
combinatie met het
ergonomische platform voor
minder vermoeidheid bij
de bestuurder. (Standaard
bij PBF20 /25N3S, optie bij
PBF20 / 25N3R)
Verstelbare elektrische
demping EasyRide
Met de unieke elektrische
dempingsmogelijkheid kan
de bestuurder het platform
afstellen op zijn/haar gewicht
- ideaal voor toepassingen
op hellingen of laadperrons.
(Optie bij palletwagens met
zij/achter-instap).

•

•
•
•
•

TractionPlus
Veerbelast en hydraulisch systeem
werkt met DriveSteady samen om
continu de druk op het aangedreven
wiel te verhogen. Dat zorgt voor
optimale tractie en een proportioneel
verhoogde druk op het aangedreven
wiel met een verhoogd lastgewicht
op alle ondergronden voor de
hoogste productiviteit en veiligheid.
Lange hefboomarm
De standaard mechanische
besturingsoptie maakt gemakkelijk
sturen mogelijk bij werk met een
lage belasting.
Multifunctioneel display
Toont de modus, status en
rijsnelheden van de palletwagen met
behulp van gemakkelijk af te lezen
pictogrammen en de foutcodes.
(optie)
Parkeerrem
Wordt automatisch geactiveerd
wanneer dat nodig is voor extra
veiligheid op hellingen.
Batterijcapaciteitsmeter
Standaard ingebouwd als
batterijbescherming en om
diepontlading te vermijden.

DriveSteady
Innovatieve, gepatenteerde
tractie-, dempings- en
stabiliteitssystemen zijn
alle geoptimaliseerd om
een uitzonderlijke demping
mogelijk te maken en werken
in nauwe samenwerking met
een uniek zwenkwielontwerp,
wat een ongeëvenaard
comfort biedt op oneven
ondergronden met behoud van
stabiliteit tijdens het insturen.
PREMiA EM • PBF20N3R
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MODEL CAPACITEIT
PBV20PD

2000 kg

PBV20PD serie
Platformpalletwagen met dubbele stapelaar
Elektrisch aangedreven 2.0 ton

Groot verlaagd platform

Inklapbare zijstangen

PREMiA EM platformpalletwagen
met dubbele stapelaar is
gebouwd voor de zwaarste
omstandigheden en geeft nooit
op.
PREMiA EM PBV20PD is ideaal
voor het transporteren van
pallets in logistieke terminals en
industriële magazijnen, evenals
voor het laden en lossen van
voertuigen.
De krachtige prestaties van
de dubbele palletstapelaar van
de PBV20PD, gekoppeld aan een
terugrolblokkering, houdt in dat hij
perfect is voor dubbel stapelen op
hellingen.
Krachtige, afgedichte
wisselstroommotor
Aangedreven wiel van
Vulkollan staat borg voor een
lange levensduur.

•
•

Links- of rechtshandige
bedieningselementen

•
•

Robuuste constructie

Tegen stof beschermde
lastwielen
Minder onderhoud en minder
onderdelen die vervangen
moeten worden.

•
•
•
•
•
•

Vijf-punts chassis
Een hydraulisch
frictiekrachtsysteem verhoogt
de tractie en verlaagt trillingen
en de kans op vermoeidheid
bij de bestuurder.

Li-ionbatterij
Snellaadfunctie - er zijn geen extra
batterijen meer nodig. (optie)
Gemakkelijk te bedienen
hefboomarm
Dankzij zijn grote knoppen kunnen
bestuurders zich richten op hun
taken en fouten minimaliseren.
Volledig programmeerbaar
Pas acceleratie, rijsnelheid en het
remgedrag aan op de toepassing en
de bestuurder.
Elektronische stuurbekrachtiging
Soepele, nauwkeurige controle met
minimale inspanning en maximaal
comfort. (optie)
RapidAccess-functies
Hiermee zijn alle gedeelten voor
controles en onderhoud snel en
gemakkelijk te bereiken.
Multifunctioneel display
Bestuurders en onderhoudsmonteurs
worden geattendeerd op mogelijke
problemen, waardoor schade wordt
voorkomen en onderhoud tijdig
wordt uitgevoerd.

Gedempt platform
Bestuurders worden
beschermd tegen stoten en
schokken, waardoor ze in een
meer natuurlijke rijhouding
tijdens hun werk kunnen staan
voor meer comfort.

PREMiA EM • PBV20PD
Mitsubishi Forklift Trucks
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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 vorkheftruck.
Met ons gevarieerde assortiment contragewicht- en
magazijnapparatuur 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
wieler heftrucks
EDiA EX

EDiA EM

GRENDiA ES

GRENDiA ES
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Elektrische 3
wieler 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 elektrische EDiA
met drie wielen is
gebruiksvriendelijk,
innovatief en flexibel;
op deze truck kunt u
altijd vertrouwen, ook in
kleine ruimtes en onder
natte omstandigheden.

Onze elektrische trucks
met vier wielen 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 XL

mitforklift.com

Zie Mitsubishi zelf in actie:

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

Electro
pallettrucks

Stapelaars

AXiA EM

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

SENSiA ES

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

PREMiA EM

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 EX

Mitsubishi Forklift Trucks
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WANNEER BETROUWBAARHEID
HET BELANGRIJKST IS...
Zoals elk product dat de naam
“Mitsubishi” draagt, profiteren
onze interne transportmiddelen
van de lange traditie, omvangrijke
hulpmiddelen en 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 ZULT NOOIT ALLEEN
WERKEN.
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 naar de volledige organisatie
voor Mitsubishi Forklift Trucks.
Waar u zich ook bevindt, wij zijn
altijd in de buurt; en wij kunnen u
altijd helpen.

De prestatiespecificaties 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 truck 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 prestatiesvereisten 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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WAAR VOOR UW GELD

