
PBV20N2
PBV20ND
PBF25N2

RBM20N2

RBM25N2

A gama de empilhadores retráteis 
multidirecionais Mitsubishi SENSiA 
EX é ideal para o manuseamento 
preciso e intuitivo de cargas 
largas e pouco comuns até 2500 
kg – e elevação até 10 metros - em 
corredores estreitos e em turnos 
longos.

Os seis modos de deslocação 
multidirecionais, condução, travagem 
às 4 rodas e os motores de poderosa 
tracçao AC combinam-se para permitir 
o desempenho ágil de intensidade 
elevada. Os seus garfos largos tornam 
o manuseamento longo preciso e sem 
esforço.

Confortável e espaçoso, com a cabine 
premiada SENSiA, o SDS e os controlos 
do operador, fornece excelente 
visibilidade ao seu redor e minimiza a 
fadiga do operador.

Estrutura e carroçaria
●● Escolha dos modelos de 2000 kg 

e 2500 kg para uma configuração da 
aplicação ideal.

Conjunto de mastro e garfo 
●● Sistema suave de manuseamento 

do mastro em elevação e alcance 
para um manuseamento firme, 
previsível e preciso.

●● Posicionador largo com abertura e 
inclinação do garfo de 2200 mm para 
manusear paletes de carga longa e paletes 
standard.

●● O controlo passivo do mastro faz a 
compensação das oscilações do mesmo 
em altura.

●● Elevação em altura até 10 metros para 
um manuseamento mais elevado.

Condução
●● Seis modos de condução 

multidirecionais, rapidamente 
selecionados através de teclado 
– empilhador retrátil, viragem lateral, 
paralela, de transição automática, 
rotacional e ágil.

●● Mitsubishi SDS (Sensitive Drive 
System) fornece apoio à condução 
intuitiva com gestão de desempenho 
graduada de acordo com o ângulo de 
viragem, velocidade do acelerador e 
fingertip - contribuindo significativamente 
para a segurança.

●● Os motores de tracção e de elevação 
eficiência conferem uma velocidade de 
deslocação excecional entre as cargas ou 
as mudanças de direcção.

●● Rodas de carga com rotação de 360º 
da nova geração com motores de direção 
controlados de forma independente.

●● Sistema de articulação da roda de 
carga que minimiza a ressonância e o 
ddesgaste quando se conduz sobre lombas.

●● As rodas de carga rodam dentro do 
perfil do chassis para proteção acrescida 
das mesmas.

O especialista em carga larga... com agilidade 
em corredores estreitos

Empilhador retrátil multidirecional • Potência AC
2.0–2.5 toneladas
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A melhoria contínua poderá provocar alterações nestas especificações.

2.0 - 2.5 toneladas

Electric Electric

Empilhador retráctil multidireccional ●● Corrente AC
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Eléctrico
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Contínuo Contínuo

Características
Fabricante
Tipo Designação do modelo do fabricante
Força motriz: Eléctrico, Diesel, Gás (LP), Gasolina
Comando da operação: Acomp. a pé, Op. em pé, sentado
Capacidade de carga
Distância do centro de carga
Distância do eixo das rodas de carga ao bastidor (garfos descidos)
Distância entre eixos
Peso
Peso do empilhador com carga e com bateria incluída
Peso nos eixos sem carga e com bateria (máxima), lado motriz/da carga
Peso nos eixos, mastro inclinado para a frente, com carga nominal, lado motriz/da carga
Peso nos eixos, mastro recolhido, com carga nominal, lado motriz/da carga
Rodas / Transmissão
Tipo de pneu: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, lado motriz/da carga
Dimensões de pneus, lado motriz
Dimensões de pneus, lado da carga
Número de rodas, lado da carga/motriz (x = motrizes)
Distância de rodagem (centro dos pneus), lado da carga
Dimensões
Inclinação dos garfos, para a frente/para trás
Altura com mastro recolhido
Altura de elevação livre
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 pernas de apoio
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 interior das pernas de apoio
Alcance do mastro
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 (Ast3) c/paletes de 800 x1200 mm, carga em comprimento
Raio do círculo de viragem
Comprimento de empilhador sobre as pernas de apoio
Rendimento
Velocidade de deslocação com/sem carga
Velocidade de elevação com/sem carga
Velocidade de descida com/sem carga
Velocidade de alcance com/sem carga
Aptidão máxima de rampa com/sem carga
Tempo de aceleração com/sem carga (10 m)
Travões de serviço
Motores Eléctricos
Capacidade do motor de tracção (ciclo curto de 60 min.)
Força do motor de elevação a 15% do factor de carga
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 487, condução/elevação/parado LpAZ
Vibração do corpo de acordo com EN 13 059:2002
Vibração da mão de acordo com EN 13 059:2002

* Valores de peso medidos com mastro de altura de elevação de 5700 mm e bateria de 775Ah.
** Valores de peso medidos com mastro de altura de elevação de 10000 mm e bateria de 930Ah.
*** Velocidade máxima no sentido dos garfos 9km / h
**** Valores de consumo de energia medidos com mastro de altura de elevação de 5700 mm
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775 1100 2887 2850 610 1480 2630 337

930 1300 2887 2850 610 1480 2630 337

RBM20N2 / RBM25N2
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TREV
2230 1655 4800 5630
2510 1800 5400 6200
2610 1900 5700 6500
2677 1967 5900 6700
2810 2100 6300 7100
3043 2333 7000 7800
3210 2500 7500 8300
3377 2666 8000 8800
3543 2833 8500 9300
3710 3000 9000 9800
3877 3167 9500 10300
4043 3334 10000* 10800

Manuseamento preciso de cargas 
longas

Funcionamento sem fadiga

Sistema de articulação da roda de carga

CONTROLO TOTAL DO CONDUTOR

Famoso pela sua facilidade de condução, os 

empilhadores retráteis premiados SENSiA 

proporcionam um desempenho líder em qualquer 

local de trabalho. O modo SENSiA PRO de elevado 

desempenho permite aos operadores experientes 

maximizar a sua produtividade, enquanto que os 

condutores novos e temporários podem escolher 

o modo EcoLogic da SENSiA e prolongar a vida útil 

de serviço. Ambos beneficiam do SDS - Sistema de 

Condução Sensível da Mitsubishi - que interpreta 

o seu toque e personaliza o desempenho do 

empilhador para proporcionar um funcionamento 

suave. Com uma gama de funcionalidades de 

conceção inteligente, o empilhador retrátil SENSiA 

fornece conforto sem paralelo, suporte sem rival... e 

controlo absoluto.

Comprimento da palete (1200 mm)
Largura da palete (800 ou 1200 mm)
Intervalo de segurança = 2 x 100 mm
Triplex com elevação livre

*apenas disponível para RBM25N2

Seis modos de condução multidirecionais <-> botões do teclado

Rotação

Cargas longas

Deslocação 
padrão

Transição 
automática 
entre lateral 
e deslocação 

para a 
frente/para 

trás

Deslocação 
paralela

Deslocação 
lateral

Rotação ágil

Modelo Capacidade
bateria

Peso
bateria

4.33 (1000x1200mm 
largura)

Ast

4.34 (800x1200mm 
longitudinal)

Ast



+

mitforklift@mcfe.nl    www.mitforklift.com

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. 

Tal como qualquer produto que ostenta o nome da Mitsubishi, o nosso 
equipamento de movimentação de cargas beneficia dos enormes 
recursos e tecnologia de ponta de uma das maiores empresas do 
mundo. Quando lhe prometemos qualidade, fiabilidade e relação 
qualidade-preço, sabe que é uma garantia que temos a possibilidade 
de lhe fornecer.

Todos os modelos na nossa abrangente e galardoada gama de 
empilhadores e equipamento de armazém são 
construídos com uma elevada especificação 
em mente e concebidos para continuarem a 
trabalhar para si... dia após dia... 
ano após ano... independentemente do tipo de 
trabalho... independentemente das condições.

Para garantir que o seu empilhador continua a 
proporcionar uma acção produtiva constante, 
temos uma rede de concessionários locais  
- cuidadosamente seleccionados pelo seu 
empenho para com a assistência ao cliente e 
apoiados pela organização Mitsubishi Forklift 
Trucks. Seja qual for o local onde se encontra, 
dispomos de um concessionário perto de 
si  - pronto e disposto a responder às suas 
necessidades.

Esse amigável serviço local abrange tudo, desde 
a identificação do modelo e configuração perfeita 
para a sua aplicação, ao fornecimento de pacotes 
de financiamento e manutenção competitivos e 
flexíveis, garantias imbatíveis, contractos a curto 
e longo prazo, serviço de campo e reparações 
extremamente responsáveis, bem como o 
fornecimento de peças mais rápido e fiável da 
indústria.

Apenas a Mitsubishi lhe pode proporcionar esta 
combinação de excelência técnica global com 
um forte apoio local... apenas a Mitsubishi lhe 
oferece um produto com tanta qualidade a um 
preço tão acessível... e apenas a Mitsubishi dá 
tanta importância à fiabilidade como você nas 
suas prioridades. Contacte o seu concessionário 
local e veja o que a Mitsubishi lhe pode oferecer.

Pode encontrar o seu concessionário mais 
próximo em

www.mitforklift.com
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Sistema de direção
 ● Com direção às 4 rodas ilimitada 

de 360 graus confere um controlo 
preciso com o mínimo de esforço.

 ● A direção progressiva  permite 
manobras fáceis a velocidades 
baixas e um controlo sem esforço ao 
deslocar-se com velocidade

Travões
 ● A travagem regenerativa de alta 

eficácia  significa um controlo eficaz 
e um menor desgaste dos travões.

 ● Os travões da roda de carga 
hidráulica fornecem um 
desempenho ágil

Hidráulica
 ● O potente motor da bomba 

hidráulica AC proporciona uma 
elevação e uma descida suaves.

Sistemas de controlo e 
elétricos

 ● Sistema de Condução Sensível 
(SDS)  deteta 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.

 ● Potência AC em todos os motores 
fornece um desempenho suave, 
binário elevado e controlo preciso - 
nos turnos mais longos.

 ● Controlador de acionamento 
do motor ZAPI de elevado 
desempenho  fornece um controlo 
de tração robusto e eficiente.

 ● Controlo da temperatura  nos 
motores de condução e elevação 
e nos controladores – evita danos 
devidos a sobreaquecimento.

 ● Os roletes da bateria  tornam as 
mudanças rápidas, fáceis e seguras.

Compartimento e controlos 
do operador

 ● Compartimento do operador 
espaçoso e confortável   
proporciona uma alta visibilidade e 
um posicionamento rápido e preciso 
dos garfos, aumenta a produtividade e 
reduz os riscos de fadiga do operador 
– mesmo nos turnos mais longos.

 ● Compartimento de fácil acesso 
com entrada com degrau baixo anti-
derrapante proporciona uma entrada 
e saída seguras e sem esforço.

 ● A consola dobrável do volante  
com ajuste do comprimento e 
do ângulo da coluna, levanta-se 
totalmente para cima para fácil 
acesso e garante uma posição ótima 
de cada condutor.

 ● Apoio de braço multifuncional 
com controlo tátil mantém o 
controlo de alcance, elevação, 
inclinação, posicionamento do garfo, 
direção e buzina dependentes do 
toque o condutor.

 ● O controlo do teclado no modo 
multidirecional encontra-se dentro 
do alcance fácil do condutor - para 
uma seleção fácil dos seus 6 modos 
de deslocação.

 ● Visor de fácil compreensão  
comunica as informações principais 
ao condutor incluindo orientação, 
avisos e alarmes – incentivando uma 
boa prática.

 ● Modos EcoLogic e Professional 
(ECO/PRO) são rapidamente 
selecionáveis pelo operador para 
uma duração de turno prolongada e 
um melhor desempenho.

As opções incluem
 ● Escolha de capacidades de 2000 

kg e 2500 kg. 

 ● Escolha de mastros até 10,0 m

 ● Escolha de larguras do 
posicionador do garfo (1700 mm 
ou 2200 mm).  

 ● O sistema de aviso de peões 
BlueSpot alerta os colegas 
para empilhadores a operar nas 
proximidades.

 ● Luzes de trabalho/condução 
melhoram a visibilidade em 
ambientes escuros

 ● Escolha do interruptor de chave 
ou acesso ao código PIN.

 ● Vasta escolha de assentos, 
apoios de braço e encostos para 
um conforto máximo e fadiga mínima.

 ● Tomada USB prática para 
carregamento do telefone ou outro 
equipamento pessoal de 5V.

 ● Sistema áudio e jack de entrada 
de 3,5 mm para leitor de MP3, etc.

 ● Sistema de bloqueio da bateria 
rápido e operado com o pé.

Seis modos de deslocação ágil Posicionador de garfos de abertura/
inclinação amplas

Condução e travagem às 4 rodas


