
WHEN
RELIABILITY IS 
EVERYTHING... 

WENN 
ZUVERLÄSSIGKEIT 
ZÄHLT... 

QUANDO 
L’AFFIDABILITÀ 
È TUTTO... 

KDYŽ 
SPOLEHLIVOST JE VŠE, 
NA ČEM ZÁLEŽÍ... 

WRIE - ENGLISH
DIN Next BOLD
Horizontal scale expanded 110%
69 pt over 59 pt (same scale as MHI lock-up)
Tracking: negative 35 (except pairs TY and YT = 0)
Expanded 110%

WRIE - DICRITICALS
DIN Next BOLD
Horizontal scale expanded 110%
69 pt over 66 pt (same scale as MHI lock-up)
Tracking: negative 35 (except touching pairs e.g. LA  = 0)
Expanded 110%

WRIE - DICRITICALS
DIN Next BOLD
Horizontal scale expanded 110%
69 pt over 66 pt (same scale as MHI lock-up)
Tracking: negative 35 (except touching pairs e.g. L’A  and TT = 0)
Expanded 110%

WRIE - DICRITICALS
DIN Next BOLD
Horizontal scale expanded 110%
69pt over 66 pt (same scale as MHI lock-up)
Tracking: negative 35 (except touching pairs e.g. L’A  and TT = 0)
Expanded 110%

SBP10N2 
SBP12N2 
SBP12N2I 
SBP12PC 
SBP14N2 
SBP14N2I 

SBP16N2 
SBP16N2I 
SBP12N2R 
SBP12N2IR 
SBP14N2R 
SBP14N2IR 

SBP16N2R 
SBP16N2IR 
SBP16N2S 
SBP16N2SR 

MAIN COVER  
TEXT BOX
X = 8.0 mm to RANGE-
NAME text
X = 7.05 mm to text box 
Y = 51.9mm to text box 
Other styles here 
have small indents to 
compensate for DIN 
font alignment to left @ 
8.0 mm

FAMILY LOGO
X height = 6.5 mm
X = 40 mm

BOTTOM  
MARGIN 
8.0 mm

BODY 
PARAGRAPH
Adjust RH indent 
to achieve a 
maximum of 60 
characters and 
spaces in a line

COVER 
SPECIFICATIONS 
TITLE / MODEL 
Bottom align

OUTER TEXT MARGIN
x = 8.0 mm

ESPECIFICAÇÕES

STACKERS DE  
CONDUTOR APEADO
1.0 - 1.6 toneladas

MOVIMENTO MAIS APERTADO… 
PARA ARMAZENAMENTO MÁXIMO

A gama de stackers AXiA ES compactos tem o chassis 
mais curto do mercado, permitindo que trabalhe em 
corredores extremamente estreitos para que possa 
obter o máximo do seu espaço de armazenamento.

http://mft2.eu/mhi


360 DEGREE STEERING
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OUTER MARGIN
 = 8.0 mm

TEXT MARGIN
 X = 68 mm

FAMILY LOGO
X height = 5.0 mm

MAIN TEXT
162 mm; 3 cols; 5mm gutter

PHOTOS 
54 mm wide
0.25 pt keyline
4.0 mm space 
between photos

PHOTOS
width = 54 mm
X = 234 mm
0.25 pt keyline

TOP MARGIN 3
Y = 50 mm

BOTTOM MARGIN A
Y = 194 mm
BOTTOM MARGIN B
Y = 208 mm

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

mft2.eu/axiaes-pt
A melhoria contínua poderá conduzir a alterações destas especificações.   
*Disponível apenas no SBP12PC.  ** Disponível apenas nos modelos R. *** Não disponível no SBP12PC.

Não afetado por sujidade, detritos, 
poeira e água graças ao seu chassis 
protetor estanque e a componentes 
à prova de água (classificado para a 
IP54*), o AXiA ES funcionará no interior 
e no exterior com manutenção mínima.  

Concebido para segurança e eficiência, 
o AXiA ES tem uma plataforma rebatível 
excecionalmente grande, para que o 
operador possa ajustar a posição sem 
sair do empilhador.**

O AXiA ES oferece dois modos 
de funcionamento. O modo ECO é 
adequado para novos operadores e 
limita a velocidade para conseguir um 
movimento suave. O modo PRO suporta 
velocidades mais rápidas para ótimo 
desempenho e produtividade.*** 

Os controlos estão localizados nos 
lados esquerdo e direito do timão 
ergonómico, tornando o empilhador mais 
seguro e mais fácil de utilizar. 

Para funcionamento em rampas 
e pisos irregulares, os modelos de 
elevação inicial (i) são a melhor escolha. 
Está disponível uma versão de pernas 
afastadas para movimentação de 
paletes fechadas com base em prancha 
até uma largura de 1 200 mm. Estão 
disponíveis plataformas rebatíveis para 
utilização ocasional de "operador em pé 
transportado" nos empilhadores de 1.2 a 
1.6 toneladas.

ESTRUTURA E CHASSIS
 • O baixo centro de gravidade  

O funcionamento é mais seguro e 
mais estável.

 • Alta visibilidade  
O operador tem uma boa visibilidade 
da ponta dos garfos e da área de 
trabalho.* 

 • Baixa até ao solo 
A distância até ao solo é apenas 20 
mm para que não exista o risco dos 
pés ficarem presos. 

 • Funciona em temperaturas baixas 
Pode utilizar-se em aplicações de 
armazenamento a frio tão baixas 
quanto 1 °C com componentes selados 
impermeáveis à condensação.*

 • O chassis selado  
Os componentes internos estão 
protegidos contra água, sujidade, 
poeira e detritos, reduzindo o tempo 
de paragem e de assistência.*** 

 • A concepção à prova de água  
A água mantém-se afastada de 
peças elétricas fundamentais para 
segurança e vida útil da peça mais 
longa.***

COMPARTIMENTO E CONTROLOS 
DO OPERADOR
 • Escolha de dois modos de 

funcionamento predefinidos (ECO e 
PRO)***  
Ativado por ignição de chave para 
melhorar a segurança, a eficiência 
energética e a produtividade. 

 • Acesso através de código PIN 
Impede a utilização não autorizada 
do empilhador e mantém-no sempre 
informado sobre quem está a utilizá-lo.**

 • Braço do timão fácil de utilizar  
Os seus botões grandes significam 
que os operadores podem concentrar-
se na tarefa que está a executar e 
minimizar os erros.

 • Controlos do lado esquerdo ou do 
lado direito  
O design versátil dos braços do timão 
permite o funcionamento a partir de 
cada um dos lados.

 • Computador micro  
Inclui conta-horas, indicador da 
bateria e corte.*

GARFOS E MASTRO
 • Os garfos robustos  

Construção soldada robusta com 
pontas arredondadas para entrada da 
palete sem esforço.

 • Garfos afunilados 
O acesso a paletes em prateleiras 
ou pilhas em bloco é mais fácil, mais 
rápido e mais seguro.

TRACÇÃO
 • O potente motor de tracção de AC  

Desempenho em rampa e excelente 
tração, operação controlada, silencioso 
e suave, turnos prolongados e 
requisitos de manutenção baixos. 

 • Transmissão selada  
Resistente a choques, silenciosa, 
requer pouca manutenção.***

TRAVÕES
 • O travão de parque  

Ativado automaticamente quando 
necessário, para segurança extra em 
rampas.

SISTEMA DE DIRECÇÃO
 • O raio de viragem pequeno,  

Combine este com o chassis 
compacto e o funcionamento 
é possível em áreas estreitas, 
permitindo a utilização otimizada do 
espaço do armazém.

SISTEMAS ELÉCTRICOS E DE 
CONTROLO
 • O controlador programável  

É possível ajustar a aceleração, a 
velocidade e a travagem para se 
adaptar à aplicação e às preferências 
do operador.

 • Indicador de descarga de bateria  
Instalado de série para proteção da 
bateria e prevenção de descarga 
profunda. 

 • Roletes da bateria  
Substituir as baterias é fácil, rápido e 
seguro. 

 • Bateria de Li-ion  
Carregamento rápido - elimina 
a necessidade de baterias extra. 
(Opcional)*

OUTRAS CARACTERÍSTICAS
 • Funcionalidades de acesso rápido  

Estas permitem uma entrada rápida 
e fácil em todas as áreas para 
verificações e manutenção.

Série SBP10-16N2/12PC
STACKERS DE CONDUTOR APEADO 
1.0 - 1.6 toneladas

http://mft2.eu/axiaes-pt
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Mitsubishi Li-ion battery decal

100mm x 79mm

Brushed aluminium

Mitsubishi red

Black
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OUTER MARGIN
 = 8.0 mm

TEXT MARGIN
 X = 68 mm

FAMILY LOGO
X height = 5.0 mm

MAIN TEXT
162 mm; 3 cols; 5mm gutter

PHOTOS 
54 mm wide
0.25 pt keyline
4.0 mm space 
between photos

PHOTOS
width = 54 mm
X = 234 mm
0.25 pt keyline

TOP MARGIN 3
Y = 50 mm

BOTTOM MARGIN A
Y = 194 mm
BOTTOM MARGIN B
Y = 208 mm A melhoria contínua poderá conduzir a alterações destas especificações. 

Experimentadas, 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 um 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 iões de 
lítio de alto-desempenho é até 40% mais 
eficiente do que os seus homólogos 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 que 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 Não precisa 
de usar áreas próprias, 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 de 
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 dos 
operadores danificarem as células. 

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

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

SISTEMAS DE BATERIA DE LI-ION OPCIONAIS 
FAÇA COM QUE O SEU EMPILHADOR  
VÁ MAIS ALÉM

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

mft2.eu/lion-pt

Capacidade bateria, Ah 104

Capacidade carregador, Ah 1 hora 25

BATERIA E CARREGADOR DE LI-ION SBP12PC



Model Shown: OPB20N2 / 
25N2 SBP10N2

SBP12PC
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OUTER MARGIN
 = 8.0 mm

VDI TITLES 
width136 mm
row pitch 8.0 pt

FAMILY LOGO
X height = 5.0 mm

VDI DATA
21 mm wide per model

PHOTOS 
54 mm wide
0.25 pt keyline
4.0 mm space 
between photos

TOP MARGIN 1
Y = 16 mm

VDI KEY DIAGRAMS
Maximise legibility

TOP MARGIN 3
Y = 50 mm

BOTTOM MARGIN A
Y = 194 mm
BOTTOM MARGIN B
Y = 208 mm

VDI KEY & AST CALCS 
Styles: 'AST' including  
Character Styles for Square 
Root and Squared

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.2b
4.3
4.4
4.5
4.6
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.24
4.25
4.26
4.32
4.33a
4.33b
4.33c
4.33d
4.34a
4.34b
4.34c
4.34d
4.35

5.1
5.2
5.3
5.7
5.8
5.9
5.10

6.1
6.2
6.4
6.5
6.6a

8.1
10.7
10.7.1
10.7.2
10.7.3

Mitsubishi Forklift Trucks
SBP10N2

1000
600
625

1141

820
740 / 1080
605 / 215

Vul / Vul
230 × 70
85 × 90

125 × 60
1 + 1x /2

517
385

-
1050 / 1372

90
1836
686
800

56 / 186 / 1150
752
570

-
20

2291
1958

2283
2158
1383

6.0 / 6.0
0.12 / 0.26
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
2.2

24 / 150
151

60 /  60 / 41
-

< 2.5

Mitsubishi Forklift Trucks
SBP12N2

1200
600
625

1205

1205
830 / 1575
820 / 385

Vul / Vul
230 × 70
85 × 90

125 × 60
1 + 1 x / 2

517
385

-
1050 / 1372

90
19009

7509

800
56 / 186 / 1150

752
570

-
20

2355
2022

2347
2222
1447

6.0 / 6.0
0.12 / 0.26
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
2.2

24 / 150-250
151 - 212

60 / 60 / 41
-

< 2.5

Mitsubishi Forklift Trucks
SBP14N2

1400
600
625

1205

1220
835 / 1785
825 / 395

Vul / Vul
230 × 70
85 × 75

125 × 60
1 + 1 x / 4

517
385

-
1050 / 1372

90
1900
750
800

56 / 186 / 1150
752
570

-
20

2355
2022

2347
2222
1447

6.0 / 6.0
0.12 / 0.26
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
2.2

24 / 150
212

60 /  60 / 41
-

< 2.5

Mitsubishi Forklift Trucks
SBP16N2

1600
600
625

1205

1225
835 / 1990
825 / 400

Vul / Vul
230 × 70
85 × 75

125 × 60
1 + 1 x / 4

517
385

-
1050 / 1372

90
1900
750
800

56 / 186 / 1150
752
570

-
20

2355
2022

2347
2222
1447

6.0 / 6.0
0.14 / 0.27
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
3.2

24 / 250 - 375
212 - 294

70 / 72 / 41
-

< 2.5

Mitsubishi Forklift Trucks
SBP12PC

1250
600
950

1473

775
875 / 1150
575 / 200

Vul / Vul
230 × 70
85 × 99

140 × 60
1 + 1x /2

382
355

1400 / 1550
-

1700 / 2000
2145 / 2445

-
913 / 1368

90
1877
677
660

65 / 185 / 1200

540
-

25
NA
NA

2507
2285

1835

5.7 / 6
0.10 / 0.20
0.11 / 0.12

7 / 19

7.60 / 6.76

1.3
2.35

24 / 150-230
140 - 215

74.6 +/- 0.7
 

Q kg
c mm
x mm
y mm
 

kg
kg
kg

  
mm
mm
mm

b10 mm
b11 mm

h1  mm
h2  mm
h3 mm
h4  mm
h5  mm
h14  mm
h13 mm
I1 mm
I2 mm
b1/b2 mm
s/e/l mm
b3 mm
b5 mm
b4 mm
m2 mm
Ast mm
Ast3 mm
Ast mm
Ast3 mm
Ast mm
Ast3 mm
Ast mm
Ast3 mm
Wa mm

 km/h
m/s
m/s

%
%
s

kW
kW

V/Ah
kg

kWh/h

dB(A) 
dB(A)

VDI – DESEMPENHO E DIMENSÕES

A melhoria contínua poderá conduzir a alterações destas especificações. 

Eléctrico
Cond. Apeado

Eléctrico
Cond. Apeado

Eléctrico
Cond. Apeado

Eléctrico
Cond. Apeado

Eléctrico
Cond. Apeado

Eléctrico Eléctrico Eléctrico EléctricoEléctrico

Série SBP10 -  
16N2 / 12PC
STACKER DE 
CONDUTOR APEADO 
E COMPACTOS
1.0 – 1.6 toneladas 

Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless

ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas

ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas

ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas

ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas

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 à face dos garfos (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, P=Poliuretano, N=Nylon, B=Borracha lado motriz/da carga
Dimensões da roda motriz
Dimensões da roda de carga
Dimensões da roda estabilizadora (diâmetro x largura)
Numero de rodas, da carga/lado motriz (x = motrizes)
Distância da via (centro dos pneus), lado motriz
Distância da via (centro dos pneus), lado da carga
DIMENSÕES
Altura
Elevação livre
Altura de elevação
Altura com mastro todo elevado 
Elevação inicial
Altura do timão / consola da direcção (mín./máx.)
Altura dos garfos completamente descidos
Comprimento total
Distância à face do garfo
Largura total
Garfos, (espessura, largura, comprimento)
Largura do quadro porta garfos
Largura externa sobre garfos (mínimo/máximo)
Largura interior das pernas de apoio
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 1000 x1200 mm, carga transversal
Largura do corredor de trabalho (Ast) c/paletes de 1000 x1200 mm, carga transversal, plataforma para cima/baixo
Largura do corredor de trabalho (Ast3) c/paletes de 1000 x1200 mm, carga transversal, plataforma para cima/baixo
Largura do corredor de trabalho (Ast) c/paletes de 800 x1200 mm, carga longitudinal
Largura do corredor de trabalho (Ast3) c/paletes de 800 x1200 mm, carga longitudinal
Largura do corredor de trabalho (Ast) c/paletes de 800 x1200 mm, carga longitudinal, plataforma para cima/baixo
Largura do corredor de trabalho (Ast3) c/paletes de 800 x1200 mm, carga longitudinal, plataforma para cima/baixo
Raio de viragem
RENDIMENTO
Velocidade de deslocação, com/sem carga
Velocidade de elevação, com/sem carga
Velocidade de descida, com/sem carga
Aptidão em rampa, 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
Voltagem da bateria/capacidade com descarga de 5h
Peso da bateria
Consumo de energia de acordo com EN16796
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 no corpo de acordo com EN 13 059:2002
Vibração na mão de acordo com EN 13 059:2002
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OUTER MARGIN
 = 8.0 mm

VDI TITLES 
width136 mm
row pitch 8.0 pt

FAMILY LOGO
X height = 5.0 mm

VDI DATA
21 mm wide per model

PHOTOS 
54 mm wide
0.25 pt keyline
4.0 mm space 
between photos

TOP MARGIN 1
Y = 16 mm

VDI KEY DIAGRAMS
Maximise legibility

TOP MARGIN 3
Y = 50 mm

BOTTOM MARGIN A
Y = 194 mm
BOTTOM MARGIN B
Y = 208 mm

VDI KEY & AST CALCS 
Styles: 'AST' including  
Character Styles for Square 
Root and Squared

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.2b
4.3
4.4
4.5
4.6
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.24
4.25
4.26
4.32
4.33a
4.33b
4.33c
4.33d
4.34a
4.34b
4.34c
4.34d
4.35

5.1
5.2
5.3
5.7
5.8
5.9
5.10

6.1
6.2
6.4
6.5
6.6a

8.1
10.7
10.7.1
10.7.2
10.7.3

Mitsubishi Forklift Trucks
SBP12N2(I)

1200
600

625 (925)
1205 (1615)

1205 (1350)
830 (1180) / 1575 (1370)
820 (955) / 385 (395)

Vul / Vul
230 × 70
85 × 90

125 × 60
1 + 1x /2

517
385

- (115)
1050 / 1372

90
1900 (2007)

750 (857)
800

56 / 186 / 1150
752
570

-
20

2355 (2653)
2022 (2123)

2347 (2533)
2222 (2323)
1447 (1848)

6.0 / 6.0
0.12 / 0.26
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
2.2

24 / 150-250
151 - 212

60 / 60 / 41
-

< 2.5

Mitsubishi Forklift Trucks
SBP14N2(I)

1400
600

625 (925)
1205 (1615)

1220 (1395)
835 (1240) / 1785 (1555)
825 (970) / 395 (425)

Vul / Vul
230 × 70
85 × 75

125 × 60
1 + 1x /4

517
385

- (115)
1050 / 1372

90
1900 (2007)

750 (857)
800

56 / 186 / 1150
752
570

-
20

2355 (2653)
2022 (2123)

2347 (2533)
2222 (2323)
1447 (1848)

6.0 / 6.0
0.12 / 0.26
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
2.2

24 / 250
212

60 / 60 / 41
-

< 2.5

Mitsubishi Forklift Trucks
SBP16N2(I)

1600
600

625 (925)
1205 (1615)

1225 (1400)
835 (1275) / 1990 (1725)
825 (970) / 400 (430)

Vul / Vul
230 × 70
85 × 75

125 × 60
1 + 1x /4

517
385

- (115)
1050 / 1372

90
1900 (2007)

750 (857)
800

56 / 186 / 1150
752
570

-
20

2355 (2653)
2022 (2123)

2347 (2533)
2222 (2323)
1447 (1848)

6.0 / 6.0
0.14 / 0.27
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
3.2

24 / 250-375
212-294

70 / 72 / 41
-

< 2.5

Mitsubishi Forklift Trucks
SBP12N2R

1200
600
625

1205

1245
870 / 1575
860 / 385

Vul / Vul
230 × 70
85 × 90

125 × 60
1 + 1x /2

517
385

115
1150 / 1350

90
2127 / 2607
977 / 1457

800
56 / 186 / 1150

752
570

-
20

2773 / 3253
2243 / 2723

2653 / 3133
2443 / 2923
1968 / 2448

6.0 / 6.0
0.12 / 0.26
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
2.2

24 / 150 - 250
151 - 212

 
60 / 60 / 41

0.8
< 2.5

Mitsubishi Forklift Trucks
SBP14N2R

1400
600
925

1615

1435
1280 / 1555
1010 / 425

Vul / Vul
230 × 70
85 × 75

125 × 60
1 + 1x /4

517
385

115
1150 / 1350

90
2127 / 2607
977 / 1457

800
56 / 186 / 1150

752
570

-
20

2773 / 3253
2243 / 2723

2653 / 3133
2443 / 2923
1968 / 2448

6.0 / 6.0
0.12 / 0.26
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
2.2

24 / 250
212

 
60 / 60 / 41

0.8
< 2.5

Mitsubishi Forklift Trucks
SBP16N2R

1600
600
925

1615

1440
1315 / 1725
1010 / 430

Vul / Vul
230 × 70
85 × 75

125 × 60
1 + 1x /4

517
385

115
1150 / 1350

90
2127 / 2607
977 / 1457

800
56 / 186 / 1150

752
570

-
20

2773 / 3253
2243 / 2723

2653 / 3133
2443 / 2923
1968 / 2448

6.0 / 6.0
0.14 / 0.27
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
3.2

24 / 250-375
212-294

 
70 / 72 / 41

0.8
< 2.5

Q kg
c mm
x mm
y mm
 

kg
kg
kg

  
mm
mm
mm

b10 mm
b11 mm

h1  mm
h2  mm
h3 mm
h4  mm
h5  mm
h14  mm
h13 mm
I1 mm
I2 mm
b1/b2 mm
s/e/l mm
b3 mm
b5 mm
b4 mm
m2 mm
Ast mm
Ast3 mm
Ast mm
Ast3 mm
Ast mm
Ast3 mm
Ast mm
Ast3 mm
Wa mm

 km/h
m/s
m/s

%
%
s

kW
kW

V/Ah
kg

kWh/h

dB(A) 
dB(A)

VDI – DESEMPENHO E DIMENSÕES

A melhoria contínua poderá conduzir a alterações destas especificações. 

Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico EléctricoEléctrico

Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless

ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas

ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas

ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas

Eléctrico
Cond apeado/transp

Eléctrico
Cond apeado/transp

Eléctrico
Cond apeado/transp

Eléctrico
Cond. Apeado

Eléctrico
Cond. Apeado

Eléctrico
Cond. Apeado

ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas

ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas

ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas

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 à face dos garfos (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, P=Poliuretano, N=Nylon, B=Borracha lado motriz/da carga
Dimensões da roda motriz
Dimensões da roda de carga
Dimensões da roda estabilizadora (diâmetro x largura)
Numero de rodas, da carga/lado motriz (x = motrizes)
Distância da via (centro dos pneus), lado motriz
Distância da via (centro dos pneus), lado da carga
DIMENSÕES
Altura
Elevação livre
Altura de elevação
Altura com mastro todo elevado 
Elevação inicial
Altura do timão / consola da direcção (mín./máx.)
Altura dos garfos completamente descidos
Comprimento total
Distância à face do garfo
Largura total
Garfos, (espessura, largura, comprimento)
Largura do quadro porta garfos
Largura externa sobre garfos (mínimo/máximo)
Largura interior das pernas de apoio
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 1000 x1200 mm, carga transversal
Largura do corredor de trabalho (Ast) c/paletes de 1000 x1200 mm, carga transversal, plataforma para cima/baixo
Largura do corredor de trabalho (Ast3) c/paletes de 1000 x1200 mm, carga transversal, plataforma para cima/baixo
Largura do corredor de trabalho (Ast) c/paletes de 800 x1200 mm, carga longitudinal
Largura do corredor de trabalho (Ast3) c/paletes de 800 x1200 mm, carga longitudinal
Largura do corredor de trabalho (Ast) c/paletes de 800 x1200 mm, carga longitudinal, plataforma para cima/baixo
Largura do corredor de trabalho (Ast3) c/paletes de 800 x1200 mm, carga longitudinal, plataforma para cima/baixo
Raio de viragem
RENDIMENTO
Velocidade de deslocação, com/sem carga
Velocidade de elevação, com/sem carga
Velocidade de descida, com/sem carga
Aptidão em rampa, 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
Voltagem da bateria/capacidade com descarga de 5h
Peso da bateria
Consumo de energia de acordo com EN16796
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 no corpo de acordo com EN 13 059:2002
Vibração na mão de acordo com EN 13 059:2002
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OUTER MARGIN
 = 8.0 mm

VDI TITLES 
width136 mm
row pitch 8.0 pt

FAMILY LOGO
X height = 5.0 mm

VDI DATA
21 mm wide per model

PHOTOS 
54 mm wide
0.25 pt keyline
4.0 mm space 
between photos

TOP MARGIN 1
Y = 16 mm

VDI KEY DIAGRAMS
Maximise legibility

TOP MARGIN 3
Y = 50 mm

BOTTOM MARGIN A
Y = 194 mm
BOTTOM MARGIN B
Y = 208 mm

VDI KEY & AST CALCS 
Styles: 'AST' including  
Character Styles for Square 
Root and Squared

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.2b
4.3
4.4
4.5
4.6
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.24
4.25
4.26
4.32
4.33a
4.33b
4.33c
4.33d
4.34a
4.34b
4.34c
4.34d
4.35

5.1
5.2
5.3
5.7
5.8
5.9
5.10

6.1
6.2
6.4
6.5
6.6a

8.1
10.7
10.7.1
10.7.2
10.7.3

Mitsubishi Forklift Trucks
SBP12N2(I)R

1200
600

625 (925)
1205 (1615)

1245 (1390)
870 (1220) / 1575 (1370)

860 (995) / 385 (395)

Vul / Vul
230 × 70
85 × 90

125 × 60
1 + 1x /2

517
385

- (115)
1150 / 1350

90
2020 (2127) / 2500 (2607)
870(977)/1350(1457)

800
56 / 186 / 1150

752
570

-
20

2475 (2773) / 2955 (3253)
2142 (2243) / 2622 (2723)

2467 (2653) / 2947 (3133)
2342 (2443) / 2822 (2923)
1567 (1968) / 2047 (2448)

6.0 / 6.0
0.12 / 0.26
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
2.2

24 / 150-250
151-212

60 / 60 / 41
0.8

< 2.5

Mitsubishi Forklift Trucks
SBP14N2(I)R

1400
600

625 (925)
1205 (1615)

1260 (1435)
875 (1280) / 1785 (1555)

865 (1010) / 395 (425)

Vul / Vul
230 × 70
85 × 75

125 × 60
1 + 1x /4

517
385

- (115)
1150 / 1350

90
2020 (2127) / 2500 (2607)
870(977)/1350(1457)

800
56 / 186 / 1150

752
570

-
20

2475 (2773) / 2955 (3253)
2142 (2243) / 2622 (2723)

2467 (2653) / 2947 (3133)
2342 (2443) / 2822 (2923)
1567 (1968) / 2047 (2448)

6.0 / 6.0
0.12 / 0.26
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
2.2

24 / 250
212

60 / 60 / 41
0.8

< 2.5

Mitsubishi Forklift Trucks
SBP16N2(I)R

1600
600

625 (925)
1205 (1615)

1265 (1440)
875 (1315) / 1990 (1725)

865 (1010) / 400 (430)

Vul / Vul
230 × 70
85 × 75

125 × 60
1 + 1x /4

517
385

- (115)
1150 / 1350

90
2020 (2127) / 2500 (2607)
870(977)/1350(1457)

800
56 / 186 / 1150

752
570

-
20

2475 (2773) / 2955 (3253)
2142 (2243) / 2622 (2723)

2467 (2653) / 2947 (3133)
2342 (2443) / 2822 (2923)
1567 (1968) / 2047 (2448)

6.0 / 6.0
0.14 / 0.27
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
3.2

24 / 250-375
212-294

70 / 72 / 41
0.8

< 2.5

Mitsubishi Forklift Trucks
SBP16N2S

1600
600
650

1295

1397
1941 / 1056

945 / 452
 

Vul / Vul
230 × 70
85 × 75

125 × 60
1 + 1x /4

517
1025-1425

-
1150/1350

85
1967
817

800 / 1140-1575
40 / 100 / 1150

980
260-900

900-1300
20

2430
2085

2415
2285
1535

6.0 / 6.0
0.14 / 0.27
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
3.2

24 / 250-375
212-294

70 / 72 / 41
-

< 2.5

Mitsubishi Forklift Trucks
SBP16N2SR

1600
600
650

1295

1437
1981 / 1056

985 / 452
 

Vul / Vul
230 × 70
85 × 75

125 × 60
1 + 1x /4

517
1025-1425

-
1150 / 1350

85
2087 / 2567
937 / 1417

800 / 1140-1575
40 / 100 / 1150

980
260-900

900-1300
20

2550 / 3030
2205 / 2685

2535 / 3015
2405 / 2885
1655 / 2135

6.0 / 6.0
0.14 / 0.27
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
3.2

24 / 250-375
212-294

70 / 72 / 41
0.8

< 2.5

Q kg
c mm
x mm
y mm
 

kg
kg
kg

  
mm
mm
mm

b10 mm
b11 mm

h1  mm
h2  mm
h3 mm
h4  mm
h5  mm
h14  mm
h13 mm
I1 mm
I2 mm
b1/b2 mm
s/e/l mm
b3 mm
b5 mm
b4 mm
m2 mm
Ast mm
Ast3 mm
Ast mm
Ast3 mm
Ast mm
Ast3 mm
Ast mm
Ast3 mm
Wa mm

 km/h
m/s
m/s

%
%
s

kW
kW

V/Ah
kg

kWh/h

dB(A) 
dB(A)

VDI – DESEMPENHO E DIMENSÕES

A melhoria contínua poderá conduzir a alterações destas especificações. 

Eléctrico Eléctrico Eléctrico EléctricoEléctrico

Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless

Série SBP10 -  
16N2 / 12PC
STACKERS DE  
CONDUTOR APEADO
1.0 – 1.6 toneladas

Eléctrico
Cond. Apeado

Eléctrico
Cond. Apeado

Eléctrico
Cond. Apeado

Eléctrico
Cond. Apeado

Eléctrico
Cond. Apeado

ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas

ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas

ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas

ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas

ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas
ver tabelas

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 à face dos garfos (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, P=Poliuretano, N=Nylon, B=Borracha lado motriz/da carga
Dimensões da roda motriz
Dimensões da roda de carga
Dimensões da roda estabilizadora (diâmetro x largura)
Numero de rodas, da carga/lado motriz (x = motrizes)
Distância da via (centro dos pneus), lado motriz
Distância da via (centro dos pneus), lado da carga
DIMENSÕES
Altura
Elevação livre
Altura de elevação
Altura com mastro todo elevado 
Elevação inicial
Altura do timão / consola da direcção (mín./máx.)
Altura dos garfos completamente descidos
Comprimento total
Distância à face do garfo
Largura total
Garfos, (espessura, largura, comprimento)
Largura do quadro porta garfos
Largura externa sobre garfos (mínimo/máximo)
Largura interior das pernas de apoio
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 1000 x1200 mm, carga transversal
Largura do corredor de trabalho (Ast) c/paletes de 1000 x1200 mm, carga transversal, plataforma para cima/baixo
Largura do corredor de trabalho (Ast3) c/paletes de 1000 x1200 mm, carga transversal, plataforma para cima/baixo
Largura do corredor de trabalho (Ast) c/paletes de 800 x1200 mm, carga longitudinal
Largura do corredor de trabalho (Ast3) c/paletes de 800 x1200 mm, carga longitudinal
Largura do corredor de trabalho (Ast) c/paletes de 800 x1200 mm, carga longitudinal, plataforma para cima/baixo
Largura do corredor de trabalho (Ast3) c/paletes de 800 x1200 mm, carga longitudinal, plataforma para cima/baixo
Raio de viragem
RENDIMENTO
Velocidade de deslocação, com/sem carga
Velocidade de elevação, com/sem carga
Velocidade de descida, com/sem carga
Aptidão em rampa, 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
Voltagem da bateria/capacidade com descarga de 5h
Peso da bateria
Consumo de energia de acordo com EN16796
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 no corpo de acordo com EN 13 059:2002
Vibração na mão de acordo com EN 13 059:2002
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OUTER MARGIN
 = 8.0 mm

TEXT MARGIN
 X = 68 mm

FAMILY LOGO
X height = 5.0 mm

MAIN TEXT
162 mm; 3 cols; 5mm gutter

PHOTOS 
54 mm wide
0.25 pt keyline
4.0 mm space 
between photos

PHOTOS
width = 54 mm
X = 234 mm
0.25 pt keyline

TOP MARGIN 3
Y = 50 mm

BOTTOM MARGIN A
Y = 194 mm
BOTTOM MARGIN B
Y = 208 mm A melhoria contínua poderá conduzir a alterações destas especificações. 

DESEMPENHO E CAPACIDADE DOS MASTROS

TIPO 
MASTRO 

h3 + h13 
mm

h1 
mm

h4 
mm

h2 + h13 
mm

SBP10N2 

SIMPLEX 1500 1980 1980 1500

DUPLEX

2500 1775 3000 195

2900 1975 3400 195
3300 2175 3800 195

SBP12PC 

DUPLEX
1790 1400* NA
2090 1550* NA

SBP12/14/16N2 / SBP12/14/16N2R

SIMPLEX 1500 1950 1950 1500

DUPLEX

2500 1835 3000 200

2900 2035 3400 200

3300 2235 3800 200

3600 2385 4100 200

4300 2735 4800 200

DUPLEX
ELEVAÇÃO 

LIVRE

2500 1775 2940 1355

2900 1975 3340 1555

3300 2235 3800 1755

3600 2385 4100 1905

4300 2735 4800 2255

TRIPLEX

4100 1955 4640

4300 2020 4840

4700 2153 5240

5400** 2385 5940

TRIPLEX
ELEVAÇÃO 

LIVRE

4100 1955 4640 1475

4300 2020 4840 1540

4700 2153 5240 1673

5400** 2385 5940 1905

TIPO 
MASTRO

h3 + h13 
mm

h1 
mm

h4 
mm

h2 + h13 
mm

SBP12/14/16N2I / SBP12/14/16N2IR 

SIMPLEX 1500 2055 2055 1505

DUPLEX

2500 1940 3105 200

2900 2140 3505 200
3300 2340 3905 200

3600 2490 4205 200
4300 2840 4905 200

DUPLEX
ELEVAÇÃO 

LIVRE

2500 1940 3105 1360

2900 2140 3505 1560

3300 2340 3905 1760

3600 2490 4205 1910

4300 2840 4905 2260

TRIPLEX

4100 2060 4745

4300 2125 4945

4700 2260 5345

5400** 2490 6045

TRIPLEX
ELEVAÇÃO 

LIVRE

4100 2060 4745 1480

4300 2125 4945 1545

4700 2260 5345 1673
5400** 2490 6045 1910

SBP16N2S  /  SBP16N2SR

SIMPLEX 1500 2030 2030 1500

DUPLEX

2500 1915 3080 195

2900 2115 3480 195

3300 2315 3880 195

3600 2465 4180 195

4300 2815 4880 195

DUPLEX
ELEVAÇÃO 

LIVRE

2500 1915 3080 1355

2900 2115 3480 1555

3300 2315 3880 1755

3600 2465 4180 1905

4300 2815 4880 2255

TRIPLEX

4100 2035 4720

4300 2100 4920

4700 2233 5320

5400 2465 6020

TRIPLEX
ELEVAÇÃO 

LIVRE

4100 2035 4720 1475

4300 2100 4920 1540

4700 2233 5320 1753

5400 2465 6020 1905

Série SBP10-16N2(I)(S)(R)  / 12PC
STACKERS DE CONDUTOR APEADO 
1.0 – 1.6 toneladas

 Simplex
 Duplex com mastro panorâmico
 Duplex com elevação livre total
 Triplex com mastro panorâmico
 Triplex com elevação livre total
 Altura de elevação
 Altura do mastro descido
 Altura do mastro elevado
 Elevação livre

S  = 
DS  = 
DEV  = 
TR  = 
TREV  = 
h3+h13 = 
h1  = 
h4  = 
h2+h13 = 

*  Altura do mastro descido h1 inclui proteção de 
dedos em policarbonato. A altura do mastro sem a 
proteção de dedos é 1343mm / 1493mm.
** Apenas no SBP14N2 e SBP14N2I-16N2I

Ast   = Largura do corredor
Ast3 = Largura do corredor (b12 <1000 mm)
Ast   = Wa + √(l6 – x)2 + ( b12 / 2)2 + a
Ast3 = Wa + l6 -x +a

Wa = Raio de viragem
l6   = Comprimento da palete
x    = Eixo da roda de carga à face do garfo
b12 = Largura da palete
a    = Distância de segurança = 2 x 100 mm
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OUTER MARGIN
 = 8.0 mm

TEXT MARGIN
 X = 68 mm

FAMILY LOGO
X height = 5.0 mm

MAIN TEXT
162 mm; 3 cols; 5mm gutter

PHOTOS 
54 mm wide
0.25 pt keyline
4.0 mm space 
between photos

PHOTOS
width = 54 mm
X = 234 mm
0.25 pt keyline

TOP MARGIN 3
Y = 50 mm

BOTTOM MARGIN A
Y = 194 mm
BOTTOM MARGIN B
Y = 208 mm

SBP16N2SR  
COM PLATAFORMA REBATÍVEL

SBP12 / 14 / 16N2(I)R  
COM PLATAFORMA REBATÍVEL

SBP12 / 14 / 16N2R  
COM PLATAFORMA REBATÍVEL

A melhoria contínua poderá conduzir a alterações destas especificações. 

DESEMPENHO E CAPACIDADE DOS MASTROS

Série SBP10-16N2(I)(S)(R)  / 12PC
STACKERS DE CONDUTOR APEADO 
1.0 – 1.6 toneladas

Ast   = Largura do corredor
Ast3 = Largura do corredor (b12 <1000 mm)
Ast   = Wa + √(l6 – x)2 + ( b12 / 2)2 + a
Ast3 = Wa + l6 -x +a

Wa = Raio de viragem
l6   = Comprimento da palete
x    = Eixo da roda de carga à face do garfo
b12 = Largura da palete
a    = Distância de segurança = 2 x 100 mm
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PHOTOS 
54 mm wide
0.25 pt keyline
4.0 mm space 
between photos

TABLE 
Options listings 
usies same table 
typography and 
styles as VDI 
plus a paragraph 
and character 
style for circle 
dingbats
Note that row 
height is set 
‘exactly 8.0 
points'.

SBP10N2 SBP12PC SBP12N2(I) SBP14N2(I) SBP16N2(I) SBP12N2(I)R SBP14N2(I)R SBP16N2(I)R SBP16N2S SBP16N2SR 

 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ●

●
●

● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●

(●) (●) (●) (●) (●) (●)
● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ●
● ● ● ● ● ● ● ●

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

●
●

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

●
●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

●
● ● ● ● ● ● ● ●  ● ●

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

EQUIPAMENTO E OPÇÕES STANDARD

A melhoria contínua poderá conduzir a alterações destas especificações. 

●  = Standard
(●) = Standard apenas nos modelos com elevação inicial
●  = Opção 

*Disponível apenas no SBP12PC..  ***Não disponível no SBP12PC.

Proteção de pés de borracha

ASPETOS GERAIS
Indicador de descarga LED, sem contador de horas
Visor multifunções, incluindo contador de horas
Computador micro, incluindo contador de horas e indicador da bateria com corte (ATC T4)
Início de sessão com código PIN, 100 códigos
Início de sessão com código PIN, 4 códigos
Braço do timão de desvio com visor e teclado
Preparado para o frio até 1 °C, com eixos protegidos contra ferrugem
Válvula proporcional para elevação e descida, controladas pela alavanca na 
ponta dos dedos na cabeça do timão
Válvula para ligar/desligar elétrica para elevação e descida, controlada 
pelo interruptor basculante cabeça do timão
Roda motriz em poliuretano
Roda motriz em poliuretano ou borracha
Elevação inicial
Rodas simples de carga em poliuretano
Rodas tandem de carga em poliuretano
Largura ajustável entre pernas de carga afastadas; 900 mm - 1 300 mm
Substituição lateral da bateria (apenas bateria de 250 Ah)
Baterias de Li-Ion
AMBIENTE
Conceção para entreposto frigorífico, 0 ºC a -35 ºC
COMANDOS DE CONDUÇÃO E ELEVAÇÃO
Cabeça do timão para cargas pesadas - com entrada com ignição
Timão em linha com contorno do chassis
Condução com timão
OPÇÕES DE RODAS
Rodas de carga e tração em poliuretano
Roda de tração de atrito elétrica
Roda motriz não marcante
Roda motriz antiestática
OUTRAS OPÇÕES
Redução de velocidade 0,5 km/h acima de elevação de 1 000 mm, mastros 
duplex e triplex sem elevação livre
Redução de velocidade 0,5 km/h acima de elevação livre, duplex e triplex
mastros com elevação livre
Carregador integrado, 30 A
Proteção de pés de borracha
Banda dielétrica
Ignição
Campainha piezo em vez de buzina padrão
Cor RAL especial
Encosto de carga
Calha para acessórios
Suporte para listas, tamanho A4

Série SBP10-
16N2/12PC
STACKERS DE 
CONDUTOR APEADO 
1.0 – 1.6 toneladas

Carregador integrado selado

Barra de equipamento para 
montagem de acessórios (na maioria 
dos modelos)



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

TOP MARGIN 1
Y = 8 mm

MINIFY LINKS 
Regionalised PDF hyperlinks to 
social and other URLs 

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.

info@mitforklift.com  
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mft2.eu/apps

Como qualquer produto com o nome "MITSUBISHI", os 
nossos equipamentos de movimentação de materiais 
beneficiam da imensa herança, 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 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, 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 concessionário local autorizado, ou quando 
visitar-nos em www.mitforklift.com

QUANDO A FIABILIDADE É TUDO...

Com um nome que reflete a sua manobrabilidade, o AXIA combina ergonomia 
premiada com desempenho elevado e características de manutenção baixas 
para entregar um pacote de apoio completo para armazéns.

Eficiente, versátil e duradouro, o AXIA é a escolha perfeita para todos os 
locais de trabalho.

O FAZ-TUDO

mft2.eu/facebook-ptmft2.eu/fb mft2.eu/apps-pt

https://mft2.eu/fb
https://mft2.eu/facebook-pt
https://mft2.eu/apps-pt
https://mft2.eu/pt
https://mft2.eu/youtube

