
 

 

SIMPLES MAS EFICAZ... ESTE PORTA 
PALETES MANUAL ELÉTRICO É UM 
FAZ-TUDO 

Os nossos porta paletes manuais 

elétrico acompanhados a pé movimenta 

os produtos de uma forma eficiente e 

conveniente. Ao contrário dos porta 

paletes manuais convencionais, 

apresentam uma fonte de energia de 

48V de Lithium-Ion: tornando-a na 

escolha perfeita para curtos e médios 

percursos. O PBPL é fácil de usar, uma 

solução multi-usos para praticamente 

qualquer aplicação. 

PBPL12WPTP 
PBPL12IPTP 
PBPL12MPTP 
PBPL12HPTP 
PBPL12KPTP 
PBPL12JPTP 
PBPL15WPTP 
PBPL15IPTP 
PBPL15MPTP 
PBPL15HPTP 
PBPL15KPTP 
PBPL15JPTP 
PBPL15MPSP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo: PBPL15 Modelo: PBPL12 

 

  Porta Paletes Manuais Elétricos  
1.2 – 1.5 toneladas 
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Mitsubishi série PBPL12-15  
Porta paletes manuais elétricos 
1.2 – 1.5 toneladas 

 
 

Com o seu design compacto, 
peso de baixo serviço e pequeno 
raio de viragem, a série PBPL é ideal 
para usar em espaços confinados, 
incluindo: lojas, reboques, 
contentores e pequenos armazéns. 

 
A  série PBPL de 1.2 e 1.5 toneladas de 
porta paletes manuais elétricos 
acompanhados a pé apresentam funções 
elétricas de condução e elevação, assim 
como de descida manual. A bateria 
substituível, livre de manutenção, de alta 
capacidade de  48V de Lithium-Ion 
permite seis horas de  uso produtivo. O 
equipamento está fornecido com um 
carregador externo – permitindo carregar 
uma bateria suplementar em apenas 3.5 
horas, enquanto o equipamento está em 
uso. 

ESTRUTURA E CORPO 

Uma alta qualidade e uma 
construção sólida fornece uma 
plataforma estável  e durável. 

Um design do corpo compacto, 
leve, de alto desempenho permite 
uma manobrabilidade excecional em 
espaços apertados. 

• Um timão integrado está fundido 
numa peça única de aço sólido para 
garantir uma  máxima força e 
fiabilidade (apenas modelos de 1,5 
tons). 

CONDUÇÃO 

Um motor acoplado na roda 
de tração sem escovas livre 
de manutenção  sem 
componentes de desgaste 
como escovas de carbono ou 
contatores para substituir com o 
tempo permite uma  operação 
prolongada  e uma baixa 
manutenção. 

Um design patenteado de motor 
de cubo de roda sem 
engrenagens pouco ruidoso 
permite uma integração apertada 
nos cubos das rodas, eliminando 
assim a necessidade de 
engrenagens. 

 
GARFOS 

Pontas do garfos afuniladas e 
rolos PU em tandem com rolos 
na ponta dos garfos para uma 
fácil entrada e saída da palate. 

Chassis reforçado e garfos com 
pontas afuniladas oferece uma 
entrada fácil da palete(apenas 
modelos de 1,5 tons). 

TRAVÕES 

Um Sistema de travões 
regenerativo com um travão (de 
estacionamento)  
eletromagnético  de disco, melhora 
o desempenho do travão e a vida útil 
do travão eletromagnético. 

Um travão de estacionamento 
automaticamente pára nas inclinações e 
rampas. 

A energia cinética do Sistema de 
travões regenerativo carrega a 
bateria. 

• Discos de travão duplos estão  

incluídos como standard para um  

desempenho dos travões melhorada  

(apenas modelos de 1,5 tons). 

SISTEMAS ELÉTRICOS E DE CONTROLO 

Uma bateria de alta capacidade de 
48V/20Ah de Lithium- Ion dura mais 
e é mais potente. 

A bateria de Li-Ion sem fuga de 
gases e ácido da bateria 
perigosos não necessita de 
irrigação e permite uma operação 
livre de manutenção. 

•Um carregador externo possibilita o    

     carregamento da bateria. 
•Um terminal de carregamento externo  

     permite carregar uma bateria suplementar  

     enquanto se usa o equipamento em apenas   

               3,5 horas. 

• Substituição da bateria 

significa que as baterias podem ser usadas 
 em todos os modelos PBPL – 
seja qual for a capacidade. 

AMBIENTE DO OPERADOR  E 
CONTROLOS 

Um manípulo ergonómico de 
direção acionado por mola com 
um punho confortável para uma 
reduzida fadiga do operador. 

O braço móvel longo com uma pega grande  

e ergonómica e um indicador de estado de 
bateria permite que se agarre confortavelmente 

e uma operação livre de tensão. 

• Rodas laterais melhoram a estabilidade. 

OUTRAS CARACTERÍSTICAS 

Manutenção fácil sem qualquer 
portatibilidade dispensiosa 
necessária, apenas um computador 
portátil, software e um cabo. 

• Rodas e rolos em poliuretano 

para um funcionamento suave e tranquilo 
e uma aderência adicional. 

A escolha entre os modelos 1.2 
ou 1.5 tons garante que a série 
PBPL adapta-se a um agama de 
aplicações. 

 

Continuing improvement may lead to changes in these specifications mft2.eu/pbpl 

CARACTERÍSTICAS & BENEFíCIOS 

Pode encontrar 
mais informação 
sobre o PBPL 

em mitforklift.com 

Para uma informação  

mais completa sobre esta gama por favor 

visite o nosso site mitforklift.com 
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Mitsubishi série PBPL12  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O desenvolvimento contínuo pode levar a alterações nestas especificações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ast3 = Wa + comprimento palete -x + 2*100 

Porta Paletes Manual Elétrico 

1.2 tons 

VDI – RENDIMENTO & DIMENSÕES 
1.2 TONS 

Características  

1.1 Fabricante (abreviado) Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi 

1.2 Tipo Designação do modelo do fabricante NPPL12WPTP NPPL12IPTP NPPL12MPTP NPPL12HPTP NPPL12KPTP NPPL12JPTP 

550 X 1000  680 X 1000  550 X 1150  680 X 1150  550 X 1220  680 X 1220 
1.3 Força Motriz: bateria, diesel, gás (LP), gasolina Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria 

1.4 Comando de operação: Acomp. A pé, Op. em pé, sentado Acomp. a pé Acomp. a pé Acomp. a pé Acomp. a pé Acomp. a pé Acomp. a pé 
1.5 Capacidade de carga Q kg 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
1.6 Distância do centro de carga c mm 600 600 600 600 600 600 
1.8 Distância do eixo das rodas de carga ao bastidor (garfos descidos) x mm 802 802 952 952 1022 1022 
1.9 Distância entre eixos y mm 1119 1119 1269 1269 1339 1339 

Peso  

2.1 Peso de empilhador sem a carga nominal kg 135 140 140 150 144 154 
2.2 Peso nos eixos com carga máx. nominal & incluindo a bateria (máx.), lado motriz/da carga kg 450/885 450 / 890 450 / 890 460 / 890 454 / 890 464 / 890 
2.3 Peso nos eixos sem carga e com a bateria (máx.), lado motriz/da carga kg 110/25 115 / 25 110 / 30 120 / 30 110 / 34 120 / 34 

Rodas, Transmissão  

3.1 Tipo de pneu: P=Poliuretano, N=Nylon, R=Borracha P P P P P P 
3.2 Dimensões de pneus, lado motriz                                                                             Ø mm 250 250 250 250 250 250 
3.3 Dimensões de pneus, lado da carga Ø mm 80 80 80 80 80 80 
3.5 Número de rodas, lado motriz/da carga (x=motrizes) 1x/4 1x/4 1x/4 1x/4 1x/4 1x/4 

Dimensões  

4.4 Altura normal de elevação h3 mm 110 110 110 110 110 110 
4.9 Altura do braço móvel / consola de direção (min. / max.) h14 mm 635/1200 635 / 1200 635 / 1200 635 / 1200 635 / 1200 635 / 1200 
4.15    Altura do garfos completamente apoiados no solo h13 mm 80 80 80 80 80 80 
4.19   comprimento total l1 mm 1501 1501 1651 1651 1721 1721 
4.20    Distância à face do garfo l2 mm 501 501 501 501 501 501 
4.21  Largura total b1 / b2 mm 550 680 550 680 550 680 
4.22    Garfos (espessura, largura e comprimento) s / e / l mm 45 / 160 / 1000 45 / 160 / 1000 45 / 160 / 1150 45 / 160 / 1150 45 / 160 / 1220 45 / 160 / 1220 
4.25   Largura externa sobre garfos (mínimo/máximo) b5 mm 550 680 550 680 550 680 
4.32   Altura livre ao solo no centro da base das rodas (garfos em baixo) m2 mm 35 35 35 35 35 35 
4.33    Largura do corredor de trabalho (Ast3) c/ paletes de 1000 x 1200, transversalmente Ast 3 mm 1700 1700 1850 1850 1920 1920 
4.34    Largura do corredor de trabalho (Ast3) c/ paletes de 800 x 1200, longitudinalmente Ast 3 mm 1900 1900 1900 1900 1920 1920 
4.35   Raio do círculo de viragem Wa mm 1302 1302 1452 1452 1522 1522 

Rendimento  

5.1 Velocidade de deslocação, com/sem carga km / h 4 / 4.5 4 / 4.5 4 / 4.5 4 / 4.5 4 / 4.5 4 / 4.5 
5.2 Velocidade de elevação, com/sem carga mm / s 20 / 25 20 / 25 20 / 25 20 / 25 20 / 25 20 / 25 
5.3 Velocidade de descida, com/sem carga Controlo manual Controlo manual Controlo manual Controlo manual Controlo manual Controlo manual 
5.8 Aptidão máxima de rampa, com/sem carga % 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3/8 

Motores Elétricos  

6.1 Capacidade do motor de tração (ciclo curto de 60 min.) kW 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
6.2 Força do motor de elevação a 15% do factor de carga kW 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
6.4 Voltagem da bateria / capacidade V/Ah 48 / 20 48 / 20 48 / 20 48 / 20 48 / 20 48 / 20 
6.5 Peso da bateria kg 8 8 8 8 8 8 

6.6 Consumo de energia de acordo com o ciclo VDI 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
Outros  

10.7  Nível de ruídos ao ouvido do operador de acordo com DIN12053 dB(A) 70 70 70 70 70 70 

 



 

Características  

1.1 Fabricante (abreviado) Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi 

1.2 Tipo Designação do modelo do fabricante NPPL15WPTP NPPL15IPTP NPPL15MPTP NPPL15HPTP NPPL15KPTP NPPL15JPTP NPPL15MPSP 

550 X 1000  680 X 1000  550 X 1000  685X1150  550X1220  680X1220  550X1150 
1.3 Força motriz: bateria, diesel, gás(LP), gasolina Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria Bateria 

1.4 Comando da operação: Acomp. a pé, Op. em pé, Sentado Acomp. a pé Acomp. a pé Acomp. a pé Acomp. a pé Acomp. a pé Acomp. a pé Acomp. a pé 
1.5 Capacidade de carga Q kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
1.6 Distância do centro de carga c mm 600 600 600 600 600 600 600 
1.8 Distância do eixo das rodas de carga ao bastidor (garfos descidos) x mm 802 802 952 952 1022 1022 952 
1.9 Distância entre eixos y mm 1119 1119 1269 1269 1339 1339 1269 

Peso  

2.1 Peso de empilhador sem a  carga nominal kg 140 145 145 155 149 159 142.5 
2.2 Peso nos eixos com carga máx. nominal & incluindo a bateria (máx.), lado motriz/da carga kg 450 / 885 450 / 890 450 / 890 460 / 890 454 / 890 464 / 890 450 / 887.5 
2.3 Peso nos eixos sem carga e com a bateria (máx.), lado motriz/da carga kg 110 / 25 115 / 25 110 / 30 120 / 30 110 / 34 120 / 34 110 / 27.5 

Rodas, Transmissão  

3.1 Tipo de pneu:: P=Poliuretano, N=Nylon, R=Borracha P P P P P P P 
3.2 Dimensões dos pneus, lado motriz Ø mm 250 250 250 250 250 250 250 
3.3 Dimensões dos pneus, lado da carga Ø mm 80 80 80 80 80 80 80 
3.5 Número de rodas, lado motriz/da carga (x=motrizes) 1x/4 1x/4 1x/4 1x/4 1x/4 1x/4 1x/4 

Dimensões  

4.4 Altura normal de elevação h3 mm 110 110 110 110 110 110 110 
4.9 Altura do braço móvel / consola de direção (min. / max.) h14 mm 635 / 1200 635 / 1200 635 / 1200 635 / 1200 635 / 1200 635 / 1200 635 / 1200 
4.15    Altura dos garfos completamente apoiados no solo h13 mm 80 80 80 80 80 80 80 
4.19    Comprimento total l1 mm 1501 1501 1651 1651 1721 1721 1651 
4.20     Distância à face do garfo l2 mm 501 501 501 501 501 501 501 
4.21    Largura total b1 / b2 mm 550 680 550 680 550 680 550 
4.22      Garfos (espessura, largura, comprimento) s / e / l mm 45 / 160 / 1000 45 / 160 / 1000 45 / 160 / 1150 45 / 160 / 1150 45 / 160 / 1220 45 / 160 / 1220 45 / 160 / 1150 
4.25     Largura externa sobre garfos (mínimo/máximo) b5 mm 550 680 550 680 550 680 550 
4.32     Altura livre ao solo no centro da base das rodas (garfos em baixo) m2 mm 35 35 35 35 35 35 35 
4.33      Largura do corredor de trabalho (Ast3) c/ paletes de  1000 x 1200, transversalmente Ast 3 mm 1700 1700 1850 1850 1920 1920 1850 
4.34     Largura do corredor de trabalho  (Ast3) c/ paletes de  800 x 1200, longitudinalmente Ast 3 mm 1900 1900 1900 1900 1920 1920 1900 
4.35    Raio do círculo de viragem Wa mm 1302 1302 1452 1452 1522 1522 1452 

Rendimento  

5.1 Velocidade de deslocação, com/sem carga km / h 4 / 4.5 4 / 4.5 4 / 4.5 4 / 4.5 4 / 4.5 4 / 4.5 4 / 4.5 
5.2 Velocidade de elevação, com/sem carga mm / s 20 / 25 20 / 25 20 / 25 20 / 25 20 / 25 20 / 25 20 / 25 
5.3 Velocidade de descida, com/sem carga Controlo manual Controlo manual Controlo manual Controlo manual Controlo manual Controlo manual Controlo manual 
5.8 Aptidão máxima em rampa , com/sem carga % 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 

Motores Elétricos  

6.1 Capacidade do motor de tração (ciclo curto de 60 min.) kW 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
6.2 Força do motor de elevação a 15% do factor de carga kW 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
6.4 Voltagem da bateria  / capacidade V/Ah 48 / 20 48 / 20 48 / 20 48 / 20 48 / 20 48 / 20 48 / 20 
6.5 Peso da bateria kg 8 8 8 8 8 8 8 

6.6 consumo de energia de acordo com o ciclo VDI  0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
Outros  

10.7  Nível de ruídos ao ouvido do operador de acordo com DIN12053 dB(A) 70 70 70 70 70 70 70 

 O desenvolvimento contínuo pode levar a alterações nestas especificações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ast3= Wa + comprimento palete -x + 2*100 

Mitsubishi Série PBPL15  
Porta Paletes Manual Elétrico 

1.5 tons 

 

 

VDI – RENDIMENTO & DIMENSÕES 
1.5 TONS 



Mitsubishi Série PBPL12-15  
Porta Paletes Manual Elétrico 

1.2 – 1.5 tons 

 
CARACTERÍSTICAS POPULARES  

# 1 Design compacto 

# 2 Bateria de carregamento 

rápido  

# 3 High-productivity tiller 

# 4 Maintenance-free battery # 5 

Easy-entry forks 

# 6 Choice of load capacities 

# 7 Double brake discs (1.5 tonne models only) 

# 8 Integrated Rocker Arm (1.5 tonne models only) 

# 9 Universal battery exchange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      # 1 

 

 
#2 A bateria de 48V de Lithium-ion 
do PBPL carrega em apenas 3.5 
horas e oferece 6 horas de uso 

 

 
#4 A bateria de alta capacidade de 
48V/20Ah de Li não necessita de 
irrigação e é fácil remover e substituir 
por outra rpidamente. 

 

 
#7 Discos de travão duplos (apenas nos 
modelos de 1.5 tons) que melhoram o 
desempenho dos travões. 

 

 
#3 Uma pega multifunções 
ergonómica com control de 
velocidade contínuo oferece uma alta 
produtividade. 

 

 
#5 Estrutura de garfos 
afunilados reforçada para uma 
entrada fácil da palete 

 

#9 As baterias podem ser trocadas 
facilmente entre os modelos de 1.2 e 
1.5 tons para uma produtividade 
máxima. 

O desenvolvimento contínuo pode levar a alterações nestas especificações

CARACTERÍSTICAS POPULARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Shown: PBPL12 

 
 
 
 

Model Shown: PBPL15 

CARACTERÍSTICAS POPULARES 
 
# 1 Design compacto 
# 2 Bateria de carregamento rápido 
# 3 Mobilidade de alta produtividade 
# 4 Bateria livre de manutenção 
# 5 Garfos de fácil entrada 
# 6 Escolha de capacidades de carga 
# 7 Discos de travão duplos (apenas nos modelos de 1.5 tons) 
# 8 Timão integrado (apenas nos modelos de 1.5 tons) 

# 9 Substituição de bateria universal 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como qualquer outro produto que tem o nome Mitsubishi, os nossos equipamentos 
beneficiam  de uma herança tremenda, recursos enormes e tecnologia de ponta  de uma das 
maiores empresas do mundo  – o Grupo  Mitsubishi  Heavy Industries (MHI). 

Desenvolvendo veículos espaciais, aviões, centrais elétricas e não só,  o  MHI especializou-se 
naquelas tecnologias onde o desempenho, confiança e superioridade decidem o seu sucesso 
ou fracasso... 

Por isso quando lhe prometemos qualidade, fiabilidade e relação qualidade-preço, 

sabe que é uma garantia que temos o poder para entregar. 

Por isso é que todos os modelos da nossa galardoada e vasta gama de empilhadores e 
equipamentos de armazém  são construídos sob uma grande especificação – para 
garantir que continua a trabalhar para si. Dia após dia. Ano após ano. Seja qual for o 
trabalho. Sejam quais forem as condições. 

NUNCA TRABALHARÁ SOZINHO 

Como seu distribuidor local autorizado, estamos aqui para manter os seus 
equipamentos a trabalhar – através da nossa extensa experiência, a nossa excelência técnica 
e o nosso compromisso no atendimanto ao cliente. 

Nós somos os seus especialistas locais, apoiados por canais eficientes de toda a organização 
Mitsubishi Forklift Trucks. 

Onde estiver, nós estamos perto – com a capacidade  de ir ao encontro das suas 
necessidades. 

Descubra como a Mitsubishi lhe dá mais no seu distribuidor local autorizado ou visitando o 
nosso site www.mitforklift.com 

 

 
As especificações de desempenho podem variar dependendo das tolerâncias de produção 
standard, condições do veículo, tipos de pneus, condições da superfície ou piso, aplicações 
ou ambiente da operação. Os equipamentos podem ser apresentados com opções não-
standard. Os requisitos de desempenho específicos e configurações disponíveis localmente 
devem ser tratadas com o seu distribuidor de empilhadores Mitsubishi. A Mitsubishi segue a 
política of desenvolvimento contínuo dos produtos. Por esta razão, alguns materiais, oções e 
especificações podem alterar sem aviso prévio. 

mitforklift@mcfe.nl 
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