
OPBM10P
OPBH12PH

ORDER PICKERS DE NÍVEL 
MÉDIO E ALTO
1.0 - 1.2 toneladas

ESCALAR AS ALTURAS DA PRODUTIVIDADE

ESPECIFICAÇOES

Na Mitsubishi Forklift Trucks, os nossos criadores adoram desafios. E, como 
qualquer chefe de armazém sabe, não há nenhum desafio maior do que a 
recolha de encomendas. Cada segundo conta nesta tarefa de trabalho intenso.  
A solução? A VELiA EX. Esta gama de coletores de encomendas de alta eficiência 
de nível médio e alto foi projetada para escalar as alturas da produtividade.

Série OPBM10P & OPBH12PH 

http://mft2.eu/mhi
https://mitforklift.com/en/eu/VELiAEX-OPBH12PH-OPBM10P-Series


2Mitsubishi Forklift Trucks

Visibilidade excecionalmente alta? Sim, 
graças ao nosso mastro MaxVision 
e ao tejadilho protetor de excelente 
visibilidade. Máxima fiabilidade? Sim. 
Com os nossos coletores de encomendas 
de nível médio e alto VELiA EX, incluindo 
um modelo de 48 V de alto desempenho 
com a imbatível capacidade de 1250 kg, 
pode esperar praticamente a recolha 
perfeita. 

Características de conforto notáveis? 
Evidentemente. Tal como todos os 
coletores de encomendas Mitsubishi, tem 
as diferenças cruciais que nunca deixam 
de impressionar os operadores (ou os 
seus empregadores).

ESTRUTURA E CARROÇARIA

 • A conceção à prova de frio, com eixos 
antiferrugem garante o desempenho 
fiável a temperaturas tão baixas 
quanto 0 ˚C.

 • O mastro MaxVision e o tejadilho 
protetor  maximizam o campo de 
visão do operador para otimizar a 
produtividade e a segurança. 

 • A construção robusta garante uma 
condução suave e estável, e um 
desempenho de recolha excelente. 

 • A conceção de manutenção reduzida 
permite o acesso rápido e fácil a 
componentes principais e ao motor, 
para conseguir o mínimo de tempo de 
inatividade.  

CONDUÇÃO

 • O potente motor CA assegura 
velocidades de condução e de 
aceleração elevadas, mesmo com 
carga, bem como uma operação suave, 
silenciosa e controlada, durações 
de turnos mais longas e menores 
requisitos de manutenção. 

 • O modo ECO reduz o consumo 
de energia sem comprometer o 
desempenho. 

 • O controlo de curvas inteligente 
reduz automaticamente a velocidade 
nas curvas, para conseguir uma 
estabilidade otimizada.

SISTEMAS DE CONTROLO E 
ELÉTRICOS

 • A definição de desempenho, 
incluindo modos predefinidos, 
permite a programação imediata sem 
ferramentas especiais. 

 • Os dispositivos de diagnóstico 
integrados e a pasta de memória 
de falhas alertam os operadores e 
engenheiros de manutenção para 
problemas, aceleram a assistência e 
previnem danos.

CONTROLOS E AMBIENTE DO 
OPERADOR  

 • A altura do degrau ultrabaixa 
(apenas 215 mm) oferece acesso 
fácil de entrada/saída para manter os 
operadores alerta e produtivos durante 
os turnos.

 • O habitáculo do operador de fácil 
acesso é espaçoso e tem uma entrada 
extralarga para facilitar a subida e a 
descida. 

 • A cabina de alta visibilidade inclui 
painéis transparentes para máxima 
visibilidade em frente, reduzindo 
assim o risco de danos e aumentando 
simultaneamente o conforto e a 
eficiência do operador. 

 • O sensor de presença do operador 
abrange uma grande área e elimina 
a necessidade de um dispositivo de 
homem morto (e os riscos associados). 

 • O piso de alta aderência não 
escorrega, garantindo assim que 
os operadores executam as suas 
operações com segurança. 

 • É possível o acesso através de código 
PIN para até 100 utilizadores para 
evitar a utilização não autorizada.

 • As pegas Easy-grip garantem 
a entrada e a saída seguras da 
plataforma espaçosa.

 • O indicador de descarga da bateria 
mantém os operadores atentos 
aos níveis de descarga da bateria, 
garantindo operações de alta eficiência 
e vida útil da bateria longa. 

 • As portas de acesso laterais MaxPro 
com sensores automáticos evitam a 
utilização não segura da empilhadora 
com as portas abertas a alturas acima 
dos 1200 mm.

 • Os compartimentos para arrumação 
de acesso fácil garantem que os 
operadores têm tudo o que precisam 
a fácil alcance, para trabalharem 
produtivamente.

 • O assento ergonómico totalmente 
ajustável proporciona um assento ou 
almofada confortável, para se apoiar 
durante viagens longas, minimizando o 
risco de fadiga.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

 • O acesso rápido à bateria reduz o 
tempo necessário para as verificações 
diárias, para permitir o tempo máximo 
de funcionamento. 

 • Luzes de aviso instaladas em pernas 
afastadas e no chassi alertam os 
veículos e os peões para conseguir 
uma segurança otimizada. 

 • O interbloqueio hidráulico e de tração 
impede a utilização da empilhadora na 
ausência do operador.

Em mitforklift.com 
pode encontrar mais 
informações sobre o  
VELiA EX

mft2.eu/veliaex-pt

Série OPBM10P & OPBH12PH
ORDER PICKERS DE NÍVEL MÉDIO E ALTO
1.0 – 1.2 toneladas

Continuação das melhorias poderá conduzir a alterações nestas especificações técnicas.

http://mft2.eu/veliaex-pt
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3Mitsubishi Forklift Trucks

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1b
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.5
3.7

4.2a
4.4
4.5
4.7
4.8
4.10
4.11
4.14
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.24
4.25
4.27
4.32
4.33a
4.34a
4.35
4.41

5.1
5.2
5.3
5.8
5.9
5.10

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

8.1
10.7

Mitsubishi Forklift Trucks

1000
600
125

1568

2050 + ( 96 x h12)3)

1110 / 2800
1660 / 1250

Vul / Vul
250 ×105
150 × 55

8 / 1x
806 / 906 / 1006

h12 /2 + 592
3285 - 7185
h12 + 2140

2356
215 - h12

175
775

3600-7400
90

3055
1903

970 / 1070 / 1170
70 / 147 / 1150

560
450 - 800

1148 - 1814
25

1790
3265

11 / 11
0.21 / 0.32

0.4 / 0.4
7.1

6.3 / 5.8

2.7
8 (20%)

BS
24 / 560 - 775

500 - 700

66

Mitsubishi Forklift Trucks

1000
600
204

1568

2260 + ( 91.5 x h12) 3)

1210 / 2910
1790 / 1330

Vul / Vul
250 ×105
150 × 55

8 / 1x
906 / 1006

h12 /3 + 637
4885 - 8035
h12 + 2160

2356
215 - h12

175
775

5200-8250
90

3135
1982

1070 / 1170
70 / 147 / 1150

560
450 - 800

1248 -1814
25

1790
3336

11 / 11
0.26 / 0.37
0.41 / 0.42

7.1
6.3 / 5.8

2.7
8 (20%)

BS
24 / 560 - 775

500 - 700

66

Q kg
c mm
x mm
y mm
 

kg
kg
kg

  
mm
mm

b11 mm

h1  mm
h3 mm
h4  mm
h6  mm
h7  mm
h8 mm
h9 mm
h12 mm
h13 mm
I1 mm
I2 mm
b1 mm
s/e/l mm
b3 mm
b5 mm
b6 mm
m2      mm
Ast mm
Ast mm
Wa mm
Au mm

 km/h
m/s
m/s

%
s

kW
kW

V/Ah
kg

 
dB(A)

CARACTERÍSTICAS
Fabricante
Tipo Designação do modelo do fabricante
Força motriz
Comando da operação
Capacidade de carga
Distância do centro de carga
Distância do eixo das rodas de carga ao bastidor (garfos descidos)
Distância entre eixos
PESO
Peso de empilhador sem carga e com bateria (máxima)
Peso nos eixos com carga máxima nominal & incluindo a bateria (máxima) lado motriz/da carga
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 com mastro recolhido
Altura normal de elevação
Altura com mastro todo elevado 
Altura da grade de protecção do operador
Distância entre o chão e o assento / a plataforma 
Altura da plataforma ao chão
Elevação suplementar
Altura máxima da plataforma, quando subida 
Altura dos garfos completamente apoiados no solo
Comprimento total
Distância à face do garfo (inclui espessura do garfo)
Largura total
Garfos, (espessura, largura, comprimento)
Largura do porta garfos
Largura externa sobre garfos (mínimo/máximo)
Largura sobre rolos guia (mín.)
Altura livre ao solo no centro da base das rodas (garfos em baixo)
Largura do corredor de trabalho (Ast) c/paletes de 1000 x1200 mm, carga transversal
Largura do corredor de trabalho (Ast) c/paletes de 800 x1200 mm, carga em comprimento
Raio do círculo de viragem
Largura do corredor de transferência (paletes de 1000 x 1200 mm de largura e 200 mm de folga)
RENDIMENTO
Velocidade de deslocação, com / sem carga
Velocidade de elevação, com / sem carga
Velocidade de descida, com / sem carga
Aptidão máxima de rampa, com/sem carga
Tempo de aceleração com/sem carga (10 m)
Travões de serviço (mecânico/hidráulico/eléctrico/pneumático)
MOTORES ELÉCTRICOS
Capacidade do motor de tracção (ciclo curto de 60 min.)
Força do motor de elevação a 15% do factor de carga
Bateria de acordo a norma DIN 
Tensão da bateria / capacidade com descarga de 5h
Peso da bateria
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

3) Use a dimensão h12 em metros para o cálculo. Este é o peso adicional no mastro por metro de altura de elevação.

Continuação das melhorias poderá conduzir a alterações nestas especificações técnicas.

VDI – DESEMPENHO E DIMENSÕES

OPBM10P TRIPLEX ELEVAÇÃO LIVRE 
Eléctrico

Op. em pé

OPBM10P DUPLEX 
Eléctrico

Op. em pé

Eléctrico Eléctrico

Contínuo Contínuo

Largura da plataforma/carga + espaço livre
Largura da plataforma/carga + espaço livre

Série OPBM10P 
ORDER PICKERS DE 
NÍVEL MÉDIO
1.0 toneladas
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4Mitsubishi Forklift Trucks

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1b
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.5
3.7

4.2a
4.4
4.5
4.7
4.8
4.10
4.11
4.14
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.24
4.25
4.27
4.32
4.33a
4.34a
4.35
4.41

5.1
5.2
5.3
5.8
5.9
5.10

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

8.1
10.7

Mitsubishi Forklift Trucks
OPBH12PH

1250
600
126

1760

2955 + ( 97 x h12 ) 3)

1780 / 3510
2390 / 1650

Vul / Vul
355 × 155
150 × 55

8 / 1x
1006 / 1186

h12 /3 + 770
5785 - 10285
h12 + 2160

2356
215 - h12

175
775

6000 - 10500
90

3290
2139

1170 / 1350
70 / 147 / 1150

560
450 - 800

1348 - 1814
25

2020
3496

12 / 12
0.36 / 0.44
0.46 / 0.45

6.2
5.5 / 5.2

5.9
11

DIN 43531 B
48 / 500 - 620

890 - 1125

65

Q kg
c mm
x mm
y mm
 

kg
kg
kg

  
mm
mm

b11 mm

h1  mm
h3 mm
h4  mm
h6  mm
h7  mm
h8 mm
h9 mm
h12 mm
h13 mm
I1 mm
I2 mm
b1 mm
s/e/l mm
b3 mm
b5 mm
b6 mm
m2      mm
Ast mm
Ast mm
Wa mm
Au mm

 km/h
m/s
m/s

%
s

kW
kW

V/Ah
kg

 
dB(A)

Continuação das melhorias poderá conduzir a alterações nestas especificações técnicas.

VDI – DESEMPENHO E DIMENSÕES

Série OPBH12PH 
ORDER PICKERS DE 
NÍVEL ALTO
1.2 toneladas

CARACTERÍSTICAS
Fabricante
Tipo Designação do modelo do fabricante
Força motriz
Comando da operação
Capacidade de carga
Distância do centro de carga
Distância do eixo das rodas de carga ao bastidor (garfos descidos)
Distância entre eixos
PESO
Peso de empilhador sem carga e com bateria (máxima)
Peso nos eixos com carga máxima nominal & incluindo a bateria (máxima) lado motriz/da carga
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 com mastro recolhido
Altura normal de elevação
Altura com mastro todo elevado 
Altura da grade de protecção do operador
Distância entre o chão e o assento / a plataforma 
Altura da plataforma ao chão
Elevação suplementar
Altura máxima da plataforma, quando subida 
Altura dos garfos completamente apoiados no solo
Comprimento total
Distância à face do garfo (inclui espessura do garfo)
Largura total
Garfos, (espessura, largura, comprimento)
Largura do porta garfos
Largura externa sobre garfos (mínimo/máximo)
Largura sobre rolos guia (mín.)
Altura livre ao solo no centro da base das rodas (garfos em baixo)
Largura do corredor de trabalho (Ast) c/paletes de 1000 x1200 mm, carga transversal
Largura do corredor de trabalho (Ast) c/paletes de 800 x1200 mm, carga em comprimento
Raio do círculo de viragem
Largura do corredor de transferência (paletes de 1000 x 1200 mm de largura e 200 mm de folga)
RENDIMENTO
Velocidade de deslocação, com / sem carga
Velocidade de elevação, com / sem carga
Velocidade de descida, com / sem carga
Aptidão máxima de rampa, com/sem carga
Tempo de aceleração com/sem carga (10 m)
Travões de serviço (mecânico/hidráulico/eléctrico/pneumático)
MOTORES ELÉCTRICOS
Capacidade do motor de tracção (ciclo curto de 60 min.)
Força do motor de elevação a 15% do factor de carga
Bateria de acordo a norma DIN 
Tensão da bateria / capacidade com descarga de 5h
Peso da bateria
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

3) Velocidade de deslocação opcional superior de 13,0 km/h, sem carga, para os modelos OPB20N2/N2P e OPB12N2F/N2FP

Eléctrico

Contínuo

Largura da plataforma/carga + espaço livre
Largura da plataforma/carga + espaço livre

Eléctrico
Op. em pé



5Mitsubishi Forklift TrucksContinuação das melhorias poderá conduzir a alterações nestas especificações técnicas.

CAPACIDADE E DESEMPENHO DO MASTRO

Série OPBM10P Série OPBH12PH 
OPBM10P mL ≤ 25 mm mL ≤ 25 mm mL ≤ 25 mm

TIPO DE 
MASTRO

h12 
mm

h1 
mm

h = h12-125+775
mm b1 = 970 b1 = 1070 b1 = 1170

Altura do chão
à plataforma

Altura do mastro
fechado

Altura do garfo 
com EasyLift 

elevado 

Q @
c = 400-600mm

kg

Q @
c = 400-600mm

kg

Q @
c = 400-600mm

kg

DUPLEX

3600 2392 4250 1000 1000 1000

4000 2592 4650 1000 1000 1000

4400 2792 5050 1000 1000 1000

4700 2942 5350 1000 1000 1000

5000 3092 5650 1000 1000 1000

5400 3292 6050 1000 1000 1000

5800 3492 6450 - 1000 1000

6200 3692 6850 - 1000 1000

6600 3892 7250 - - 1000

7000 4092 7650 - - 800

7400 4292 8050 - - 650

TRIPLEX
ELEVAÇÃO 

LIVRE

5200 2370 5850 N/A 1000 1000

5500 2470 6150 N/A 1000 1000

6100 2670 6750 N/A 1000 1000

6550 2820 7200 N/A - 1000

7000 2970 7650 N/A - 800

7800 3237 8450 N/A - 650

8250 3387 8900 N/A - 600

OPBH12PH mL ≤ 15 mm mL ≤ 15 mm

TIPO DE 
MASTRO

h12 
mm

h1 
mm

h = h12-125+775
mm

b1 = 1170 b1 = 1350

Altura do chão
à plataforma

Altura do mastro
fechado

Altura do garfo 
com EasyLift 

elevado 

Q @
c = 400-600mm

kg

Q @
c = 400-600mm

kg

TRIPLEX
ELEVAÇÃO 

LIVRE

6000 2770 6650 1250 1250

6750 3020 7400 1250 1250

7500 3270 8150 1250 1250

(7750) 3353 8400 1100 1250

8250 3520 8900 900 1250

(8500) 3603 9150 850 1250

9000 3770 9650 750 1250

9750 4020 10400 - 1100

(10000) 4103 10650 - 1000

10500 4270 11150 - 900

Redução da carga com base na disposição uniforme da carga nos garfos
Redução da carga mediante pedido quando LC >600 mm
mL = é a distância ao solo 

As alturas de elevação padrão são limitadas pela largura do empilhador. Por conseguinte, a capacidade residual é indicada 
à altura de elevação padrão máxima para a largura relativa do empilhador.

b1 = é a largura do chassis. Outras opções mais altas poderão estar disponíveis mas sujeitas a design especial.

( ) = Mastro não de série, apenas para ilustrar capacidade. Todas as capacidades baseiam-se em pavi-
mentos VNA padrão onde a distância ao solo não é superior a 15 mm. Se os ressaltos reguláveis forem 
alterados para mais de 15mm, a capacidade será reduzida.

h1  Altura do mastro fechado
h12  Altura de elevação
h   Altura do garfo com EasyLift elevado
b1   Largura do chassis
Q   Capacidade de elevação, carga nominal
c  Centro de carga (distância)



6Mitsubishi Forklift Trucks

 

OPBM10P OPBH12PH

● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●

● ●
● ●

● ●
● ●

● ●
● ●

● ●
● ●
● ●

● ●
● ●
● ●

● ●
● ●

● ●
● ●
● ●
● ●
● ●

● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●

ASPETOS GERAIS
Micro-computador incl. contador de horas e indicador da bateria
Início de sessão com código PIN, 100 códigos
Entrada com interruptor de chave
Visor incl. indicador do volante
Comandos de condução e elevação do lado do mastro
Sensor de presença dos operadores no piso
Controlo em curva
Operação com as duas mãos em corredores guiados
Plataforma com ErgoLift e garfos fixos
Portas Pro Access
Luz de advertência 
ORIENTAÇÃO
Orientação das calhas
Orientação dos cabos
DISPOSITIVO DE DESCIDA
Dispositivo de descida
Dispositivo de fuga de nível elevado
AMBIENTE
Design para armazenamento em ambientes frios, com eixos protegidos contra ferrugem
Design para armazenamento em ambientes frios, 0 C° a -35 C° 
COMANDOS DE CONDUÇÃO, ELEVAÇÃO
Do lado dos garfos
Do lado dos garfos e do mastro
Botões adicionais para EasyLift (lado do mastro)
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
Encerramento automático
Alarme de serviço
Velocidade de deslizamento da bateria 
PARAGEM DE CONDUÇÃO E ELEVAÇÃO
Paragem de condução
Paragem de elevação com/sem reinício
SEGURANÇA
Protecções dos dedos junto ao mastro
Bloqueio da porta, <1200mm altura da plataforma
Aviso sonoro de porta aberta, >415mm elevação da plataforma
Preparado para sistema de protecção pessoal, PPS
Opções de velocidade reduzida ao fim do corredor
OUTROS
Mini volante
Luz na cabina, para bastidores
Luz na cabina, para interior
Rádio com MP3
Conversor 24 - 12V, 8A, tomada de 96W
Tomada de 12V CC, tomada para isqueiro
Suporte de equipamento, sistema RAM, Tamanho C
Almofada do condutor dobrável
Ventoinha para conforto do condutor
Espaço de arrumação adicional na plataforma
Extintor

● = Padrão 
● = Opção

EQUIPAMENTO PADRÃO E OPÇÕES

Continuação das melhorias poderá conduzir a alterações nestas especificações técnicas.

Acesso fácil

Almofada do condutor rebatível 
opcional

Luz de aviso clara

Série OPBM10P & 
OPBH12PH
ORDER PICKERS DE 
NÍVEL MÉDIO E ALTO
1.0 – 1.2 toneladas



Mitsubishi Logisnext Europe B.V. 
Hefbrugweg 77, 1332 AM Almere
The Netherlands
Tel: +31 (0)36 5494 411 mft2.eu/youtube

info@mitforklift.com

A full set of translated versions of ‘when 
reliability is everything’ is on the DSS in ‘Our 
Advertising Digital Assets’ named ‘M-RIEBB-ALL-
Languages.eps.

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.

 
WPSM2111 (04/22)    © 2022 MLE

mft2.eu/apps

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 abrangente 
e premiada gama de empilhadores e equipamentos 
de 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 local, 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 Forklift Trucks lhe 
oferece mais junto do seu distribuidor, ou quando 
visitar-nos em www. mitforklift.com

QUANDO A FIABILIDADE É TUDO...

Ao desenvolver a premiada família VELiA de coletores de encomendas 
de nível baixo, médio e alto, o nosso principal objetivo foi a produtividade 
excecional através de ergonomia e capacidade de manobra incomparáveis.

O PIONEIRO
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