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ESPECIFICAÇÕES

VEÍCULOS DE REBOQUE 
3.0 – 5.0 toneladas 

DOMINE A POTÊNCIA...    
MAXIMIZE O SEU POTENCIAL
Quando se trata de poder de arrasto, nada se compara à gama  
de reboques VANTiA. Forte e também super inteligente e preciso,  
é o veículo de reboque que precisa para fazer o seu  
trabalho... qualquer que ele seja, onde quer que ele seja. 

http://mft2.eu/mhi
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Em mitforklift.com 
pode encontrar mais 
informações sobre o  
VANTiA es
Para informações mais abrangentes 
sobre esta gama, 
visite o nosso 
sítio na internet 
mitforklift.com

mft2.eu/vantia-pt

Continuação das melhorias poderá conduzir a alterações nestas especificações técnicas.

Potente, com um funcionamento limpo 
e totalmente versátil, o VANTiA é 
adequado tanto para uma fábrica de 
elevada intensidade como para uma 
fábrica que exija limpeza. 

Os nossos modelos de 3.0 e 5.0 
toneladas estão equipados com 
funcionalidades inteligentes, como a 
nossa tecnologia SDS altamente intuitiva. 
Exclusivamente, afina o desempenho do 
veículo com o do seu condutor para uma 
produtividade harmoniosa. 

E o melhor de tudo, o VANTiA tem um 
funcionamento económico, graças à sua 
eficiência excecional que é 14% mais 
elevada do que o principal concorrente.  

Está disponível com uma variedade 
de soluções de engate para um 
manuseamento do reboque sem esforço.   

CONDUÇÃO
 • Eficiência energética líder de classe 
(14% mais eficiente do que o seu 
concorrente mais próximo) garante 
que os custos de funcionamento são 
mantidos no mínimo.

 • Motor de tração potente proporciona 
uma tração excelente, desaceleração, 
aceleração e força de travagem 
ajustáveis, para conseguir um 
funcionamento suave, tranquilo 
e controlado, durações de turnos 
alargados e redução a necessidade de 
manutenção.

 • Sistema de Condução Sensível (SDS) 
deteta os movimentos de controlo do 
operador mais rápidos e mais lentos 
e ajusta o desempenho do empilhador 
em conformidade, contribuindo para a 
segurança e desempenho do condutor.

 • Sistema de condução adaptativo 
garante que o desempenho do 
empilhador corresponde às 
necessidades do operador – quer se 
desloque em marcha-atrás, ou em 
velocidade – para que as operações 
sejam tranquilas, suaves e precisas.  

AMBIENTE DO OPERADOR E 
CONTROLOS

 • Tecnologia "Flying start" encurta o 
tempo de aceleração para uma maior 
produtividade na recolha.

 • Piso super aderente que não 
escorrega, garantindo assim a 
segurança dos operadores para 
operações confiantes.

 • Piso flutuante de suspensão tripla 
com amortecimento e acolchoamento 
laterais, reduz as microvibrações, 
proporcionando um excecional 
conforto ao operador.

 • Apoio para os pés perfeitamente 
inclinado garante o posicionamento 
ideal do pé e do tornozelo para 
condutores de todas as alturas.

 • Plataforma de acesso fácil que 
apresenta degraus baixos e arestas 
chanfradas – minimizando assim 
o perigo de tropeçar - para uma 
entrada/saída fácil.

 • O volante Maxius da próxima geração  
amortece as vibrações e os choques 
para garantir uma ergonomia líder de 
classe.

 • Visor a cores nítido opcional alerta 
os operadores e os técnicos de 
assistência para potenciais problemas: 
evita danos e, simultaneamente, 
melhora a segurança e incentiva a 
prática de uma boa manutenção.

 • Engate de reboque automático 
(opcional) bloqueia imediatamente 
o equipamento e atrelado uma vez 
posicionados, enquanto uma opção de 
desengate  manual adicional permite a 
libertação sem sair do compartimento 
do operado.

 • Engate de reboque manual com 
um pino versátil e ajustável para um 
manuseamento rápido e fácil.

ESTRUTURA E CHASSIS 
 • O desenho robusto beneficia 
de extensivos testes – incluindo 
certificação de segurança – para 
conseguir custos de manutenção mais 
baixos e segurança melhorada.

SISTEMAS ELÉCTRICOS E DE 
CONTROLO

 • A direção totalmente eletrónica, sem 
ricochete do volante, proporciona o 
controlo preciso para conseguir uma 
produtividade, eficiência e segurança 
ideais.

SISTEMA DE DIRECÇÃO
 • Direção elétrica avançada permite 
um controlo preciso a todas as 
velocidades, com redução de 
velocidade em curvas e centralização 
automática da roda motriz.

 • O círculo de viragem pequeno, 
juntamente com o volante reativo e 
o chassi compacto resultam numa 
manobrabilidade excecional. 

TRAVÕES 
 • Redução automática de velocidade 
nos cantos melhora a segurança.

 • A travagem regenerativa proporciona 
um controlo eficaz, sem desgaste dos 
travões e prolonga a vida útil durante 
o turno. 

OUTRAS CARACTERÍSTICAS
 • Funcionalidades de acesso rápido dão 
uma entrada rápida e fácil a todas as 
áreas para verificações e manutenção.

 • Um intervalo interno de 600 horas  
reduz a inatividade e custos de 
serviço.. 

Série TBR30 / 50N2
VEÍCULOS DE REBOQUE 
3.0 – 5.0 toneladas 

http://mft2.eu/vantia-pt
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Ensaiadas, testadas e comprovadas 
no terreno, as baterias de chumbo-
ácido têm sido a principal escolha de 
longa data por parte das empresas 
que utilizam empilhadores elétricos. 
Contudo, pode ser um desafio com 
tempos de carregamento longos, 
requisitos exigentes de manutenção, 
necessidade de baterias extra e risco 
elevado de utilização indevida por parte 
do operador. Felizmente, existe um novo 
sistema de baterias no mercado: as de 
Li-Ion da Mitsubishi Forklift Trucks.   

Concebidas para dar resposta às 
suas necessidades comerciais, incluindo 
operações de vários turnos (24h por 
dia) - sem a necessidade de baterias 
sobressalentes, o nosso sistema de 
Li-Ion de alto-desempenho é até 40 por 
cento mais eficiente do que os seus 
equivalentes de chumbo-ácido. Além disso, 
é virtualmente à prova de erros, graças 
ao seu desenho de manutenção ultra-
reduzida que evita danos das células.  

 • Excecional, eficiência de zero 
emissões 40% mais eficiente do que 
as baterias de chumbo-ácido e sem 
gases.

 • Desenho com manutenção 
ultra-reduzida exige apenas um 
carregamento completo todas as 
semanas para ativar o equilíbrio das 
células, bem como uma exportação/
atualização anual do CSV. 

 • Não necessita de espaço nem 
precisa de áreas de carregamentos 
específicas, não existem custos 
para a instalação e pode manter a 
rentabilidade do seu espaço rentável.

 • Capacidades de carregamento rápido  
significa que a sua bateria apenas 
precisa de 15 minutos para manter o 
empilhador a funcionar mais algumas 
horas (demora apenas 1 a 2 horas a 
carregar completamente uma bateria 
totalmente descarregada.) 

 • Voltagem superior sustentável garante 
um desempenho de elevação e uma 
condução mais consistente, o que é 
particularmente visível no final de um 
turno.  

 • Tecnologia TriCOM proporciona uma 
eficiência do sistema excecionalmente 
elevada (até 97%)

 • Desenho sem água - Sem água na 
bateria e sem necessidade de atestar, 
não existe nenhum risco de os 
operadores danificarem as células. 

 • Proteção ativa dos componentes 
monitoriza de forma contínua o 
sistema, destacando eventuais 
problemas, incluindo o uso indevido. 

 • Proteção contra curto-circuitos  é 
oferecida pelas seguranças do 
sistema, incluindo: descarregamento 
profundo e proteção contra 
sobrecargas, monitorização da 
temperatura individual das células e 
da voltagem.  

 • Desempenho e monitorização 
em viagem é possível graças ao 
sistema de monitorização integrado 
do sistema com uma unidade de 
visualização de fácil compreensão, 
bem como a possibilidade de um 
carregador a bordo.

Em mitforklift.com 
pode encontrar mais 
informações sobre o  
Li-ion
Para informações mais abrangentes sobre 
esta gama, 
visite o nosso 
sítio na internet 
mitforklift.com

SISTEMAS DE BATERIA DE LI-ION OPCIONAIS 

Continuação das melhorias poderá conduzir a alterações nestas especificações técnicas.

FAÇA COM QUE O SEU EMPILHADOR  
VÁ MAIS ALÉM

mft2.eu/lion-pt

Li-Ion 
[Ah]/[V]

Dimensões 
CxLxA [mm]

Peso 
[kg]

Capacidade de bateria, baixa 208 / 24 790 × 210 × 778 348

Capacidade da bateria, alta 312 / 24 790 × 210 × 778 348

Capacidade do carregador, baixa 100 / TCS 2100 147 x 430 x 307 15

Capacidade do carregador, alta 300 / TCT 2300 353 × 430 × 414 37

http://mft2.eu/lion-pt
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TBR30N2
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 dB(A)

Continuação das melhorias poderá conduzir a alterações nestas especificações técnicas.

VDI – DESEMPENHO E DIMENSÕES

Eléctrico
Sentado

Eléctrico
Sentado

VEÍCULOS DE REBOQUE 
TBR30 / 50N2 
3,0 – 5,0 toneladas 

CARACTERÍSTICAS
Fabricante (abreviado)
Tipo Designação do modelo do fabricante
Força motriz
Comando da operação
Capacidade de carga
Força de tracção nominal
Distância entre eixos
PESO
Peso de empilhador incluindo a bateria (máxima)
Peso nos eixos sem carga e com bateria (máxima), lado motriz / da carga
RODAS / TRANSMISSÃO
Tipo de pneu: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, lado motriz / da carga
Dimensões da roda motriz
Dimensões da roda de carga
Número de rodas, lado motriz / da carga (x = motrizes)
Distância de rodagem (centro dos pneus), lado da carga
DIMENSÕES
Altura
Distância entre o chão e o assento / a plataforma 
Altura do gancho de reboque
Comprimento total
Largura total
Largura externa sobre garfos (mínimo / máximo)
Altura livre ao solo no centro da base das rodas (garfos em baixo)
Raio do círculo de viragem
RENDIMENTO
Velocidade de deslocação, com / sem carga
Velocidade de elevação, com / sem carga
Travões de serviço
MOTORES ELÉCTRICOS
Capacidade do motor de tracção (ciclo curto de 60 min.)
Tensão da bateria / capacidade com descarga de 5h
Peso da bateria
Consumo de energia, de acordo com o ciclo EN 16796
DIVERSOS
Tipo de comando da deslocação
Nível do som ao ouvido do operador de acordo com EN 12 053:2001 e EN ISO 4871 a trabalhar LpAZ
Nível do som ao ouvido do operador de acordo com EN 12 053:2001 e EN ISO 4871, condução/elevação/parado LpAZ
Vibração do corpo de acordo com EN 13 059:2002
Vibração da mão de acordo com EN 13 059:2002
Desenho do gancho de reboque / norma DIN

1) outras alturas de engate disponíveis 
2) Ver gráfico de velocidade de condução 
3) Com bateria de 620Ah + 100mm!
4) Imprecisão de 4dB(A)
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EQUIPAMENTO E OPÇÕES PADRÃO

Continuação das melhorias poderá conduzir a alterações nestas especificações técnicas.

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Volante multifunções (200° elétrico)
LIGAR/DESLIGAR com ignição
Conta-horas e BDI (indicador de descarga da bateria)
Modo ECO/PRO
Velocidade de deslocação alta 13 km/h (sem carga)
Redução da velocidade de deslocação em curvas
Velocidade de deslocação máxima ajustada de acordo com o peso da carga
O tapete do piso funciona como pedal de "homem morto"
Mudança de bateria da grua
Rodas em poliuretano
Plataforma do operador suspensa
Plano inclinado
Travão de estacionamento automático
FORÇA MOTRIZ
Bateria de Li-Ion
Bateria de chumbo-ácido
ENGATE DO ATRELADO
Engate do tomada operado manualmente, diâmetro do pino de 25 mm
Engate do tomada operado manualmente, diâmetro do pino de 22 mm
Engate automático, diâmetro do pino de 25 mm
Engate automático com pega de desbloqueio ergonómica, diâmetro do pino de 25 mm
INTERAÇÃO COM O ATRELADO
Ligação de atrelado com tomada de atrelado elétrica de 4 pinos
Ligação de atrelado com tomada de atrelado elétrica de 7 pinos
Hidráulica auxiliar para engate hidráulico do atrelado
AMBIENTE
Conceção para entreposto frigorífico, 0 ºC a -35 ºC
CONTROLOS DE CONDUÇÃO
Botão de condução exterior no encosto, PARA A FRENTE/PARA TRÁS
SEGURANÇA
Luz de segurança ponto azul na direção de deslocação (seguimento dos garfos)
Luz de deslocação na direção de deslocação (seguimento dos garfos)
Luz de trabalho traseira
Espelhos retrovisores largos
Aviso luminoso amarelo
Alarme de condução (programável)
Extintor de incêndios

OPÇÕES DE RODAS
Rodas de carga e tração em poliuretano
Roda de tração de atrito elétrica
Roda de tração de borracha sólida
Rodas traseiras superelásticas trilhadas
Rodas traseiras de borracha sólida
ASPETO
Cor RAL especial na tampa em aço da maquinaria dianteira
OUTRAS OPÇÕES
Acesso através de código PIN com visor BDI
Acesso através de código PIN com visor a cores
Visor a cores sem código de acesso PIN
Calha para acessórios na frente
Suporte para digitalizador
Suporte para equipamento (apoios RAM)
Suporte para embalagens
Punho traseiro no encosto
Mudança da bateria lateral
Prancha, A4
Caixas para arrumação na frente
Pasta para arrumação no fundo da plataforma
Almofada das costas inclinável na posição do banco para apoio dos pés e das  
costas. Altura regulável.
Alimentação, 12 V
Alimentação, USB 5 V
Para-choques dianteiro reforçado revestido a tira de nylon
Placa de proteção dianteira elevada

Luz de segurança ponto azul na direção 
de deslocação (seguimento dos garfos).

Extintor de incêndios.Engate automático com pega de desblo-
queio ergonómica.

Engate de atrelado operado  
manualmente.

Plataforma do operador suspensa.Volante multifunções.

VEÍCULOS DE REBOQUE 
TBR30 / 50N2 
3,0 – 5,0 toneladas 
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NOTA: As especificações de desempenho podem variar de acordo 
com as tolerâncias padrão de fabrico, condições do veículo, tipos 
de pneus, condições do piso ou superfície, aplicações ou ambiente 
de operação. Os empilhadores podem ser apresentados com 
opções não standard. Os requisitos de desempenho específicos 
e configurações disponíveis a nível local devem ser discutidas 
com o seu distribuidor de empilhadores Mitsubishi. A Mitsubishi 
segue uma política de melhoria contínua dos seus produtos. Por 
este motivo, alguns materiais, opções e especificações podem ser 
alterados sem aviso prévio.

info@mitforklift.com 
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Como qualquer produto com o nome "MITSUBISHI", os 
nossos equipamentos de movimentação de materiais 
beneficiam do imenso património, dos grandes 
recursos e da tecnologia de ponta de uma das 
maiores empresas do mundo – o Mitsubishi Heavy 
Industries Group (MHI).  

Engenharia de naves espaciais, aviões a jato, 
centrais elétricas e muito mais, a MHI é especializada 
nas tecnologias, onde o desempenho, a fiabilidade e a 
superioridade determinam o seu sucesso ou fracasso...  

 Portanto, quando lhe prometemos qualidade, 
fiabilidade e retorno do investimento, sabe que é uma 
garantia que podemos oferecer. 

É por isso que cada modelo da nossa gama 
abrangente e premiada de empilhadoras e 
equipamento para armazéns é construída de acordo 
com elevadas especificações – para garantir que 
continua a trabalhar para si, dia após dia, ano após ano, 
independentemente do trabalho, independentemente 
das condições.

NUNCA TRABALHARÁ SOZINHO 

Na qualidade de seu distribuidor, estamos aqui para 
manter os seus equipamentos em serviço – através da 
nossa vasta experiência, da nossa excelência técnica e 
do nosso compromisso de atendimento ao cliente.

Somos os seus especialistas locais, apoiados por 
canais eficientes para toda a organização Mitsubishi 
Forklift Trucks.  

Independentemente do local onde se encontre, 
estamos perto, com a capacidade para atender as suas 
necessidades.

Descubra como a Mitsubishi lhe oferece mais junto 
do seu distribuidor, ou quando visitar-nos em www.
mitforklift.com

QUANDO A FIABILIDADE É TUDO...

Com um nome que reflete a velocidade do seu trabalho, VELÍA está sempre à 
frente do seu grupo - graças à sua produtividade e ergonomia vencedoras.

Rápidas, versáteis e manobráveis, existe um order picker VELÍA pronto a 
servir todas as suas necessidades.

SEMPRE À FRENTE 
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