
PBV20N3
PBV25N3

PBF20N3R
PBF25N3R

PBF20N3S
PBF25N3S

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%

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

PORTA-PALETES ELÉTRICOS 
DE PLATAFORMA
2.0 – 2.5 toneladas

PEQUENO EM TAMANHO...  
GRANDE EM DESEMPENHO
A gama PREMiA EM está disponível em três versões: plataforma rebatível, 
entrada traseira por plataforma fixa e entrada lateral por plataforma 
fixa. Cada empilhador está disponível em capacidades de 2 toneladas 
ou 2.5 toneladas. Todos os empilhadores incluem um chassis para 
trabalhos pesados em 3 tamanhos possíveis: mini, júnior e sénior para 
se adaptarem a todos os requisitos de bateria. O chassi mini é também o 
mais curto do mercado.

Séries PBV/PBF20-25N3(R)(S)

http://mft2.eu/mhi
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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  
PREMiA em
Para informações mais abrangentes 
sobre esta gama, 
visite o nosso 
sítio na internet 
mitforklift.com

mft2.eu/premiaem-pt

A melhoria contínua poderá conduzir a alterações destas especificações

O sistema DriveSteady patenteado 
garante pressões da roda de tração 
excelentes, absorção de choques e 
estabilidade lateral excelentes ao fazer 
as curvas - torna a PREMiA EM num 
marco em porta-paletes elétricos.  

A cabeça do timão, com forma 
ergonómica ErgoSteer, a melhor da 
classe, inclui controlos de acesso fácil 
que permitem ao operador manobrar 
o empilhador confortavelmente, com 
segurança e intuitivamente, mantendo-
se concentrado no trabalho que tem em 
mãos.

Dentro do PREMiA EM, os conectores 
e os sensores estão selados para 
proteção contra poeira, água e detritos, 
permitindo intervalos de assistência 
longos, menos manutenção e tempo de 
operação máximo. 

TRAVÕES

 • O travão de estacionamento  
É ativado automaticamente quando 
necessário, para segurança extra em 
rampas. 

TRACÇÃO

 • Potente motor AC vedado 
Torque elevado para maior eficiência. 
A inexistência de escovas de carbono 
significa menos requisitos de serviço.

 • Transmissão selada 
Resistente a choques, silencioso e 
requer pouca manutenção.

 • As rodas de carga com proteção 
contra poeira 
Menos necessidade de manutenção e 
substituição de componentes.  

SISTEMAS DE CONTROLO E 
ELÉTRICOS

 • Os conectores e cabos à prova de 
água 
O compartimento selado evite falhas 
do sistema e corrosão de água e 
poeira.

 • Sistema de elevação do controlador 
Combi 
Controlo de interruptor basculante 
proporcional para elevação e descida.

 • O versátil compartimento da bateria 
Aloja baterias de Li-Ion e baterias 
de tamanho DIN ou BS para garantir 
a compatibilidade máxima com o 
equipamento do utilizador.

 • Acesso à bateria 
Pode aceder-se à bateria a partir 
de cima para verificar o estado do 
eletrólito ou (opcionalmente) puxar 
para fora em rolos de aço para troca 
da bateria. 

 • Ficha montada na bateria 
A ficha está contida numa bandeja 
para que não exista risco de cabos 
soltos ficarem presos quando se troca 
a bateria.

 • Bateria de Li-Ion integrada  
O carregamento rápido oportuno 
elimina a necessidade de baterias 
extra e permite um funcionamento 24 
h/7 dias por semana. (Disponível nos 
chassi mini e júnior). 

GARFOS

 • Os garfos robustos 
Construção soldada robusta com 
pontas arredondadas para entrada na 
palete sem esforço.

 • Altura de elevação líder de mercado 
de 220 mm 
Ideal para manuseamento em rampas 
com degraus, cais de descarga e 
superfícies irregulares, mesmo 
quando se utilizam paletes recicladas.

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

ESTRUTURA E CHASSIS

 • Duas rodas giratórias ligadas 
Para além das rodas de carga para 
estabilidade adicional, aumenta 
o conforto para o condutor e a 
segurança da carga.

 • Componentes partilhados em 
elevadores baixos 
Custos de assistência e tempo de 
paragem mantidos a um mínimo.

 • DriveSteady 
Sistemas de tração inovadores 
patenteados, amortecimento e 
estabilidade todos otimizados para 
acomodar um amortecimento 
excecional e trabalham em estreita 
harmonia com um design exclusivo 
de roda giratória, proporcionando 
conforto inigualável em superfícies 
irregulares com estabilidade mantida 
nas curvas.

 • Para-choques traseiro em chapa de 
aço 
O para-choques está inclinado para 
baixo para evitar ferimentos dos pés.

 • Chassi compacto 
Robusto e altamente otimizado para 
ser o mais pequeno na sua classe.

Séries PBV/PBF20-25N3(R)(S)
PORTA-PALETES ELÉTRICOS DE PLATAFORMA 
2.0 – 2.5 toneladas

http://mft2.eu/premiaem-pt
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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

COMPARTIMENTO E CONTROLOS 
DO OPERADOR

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

 • Escolha dos modos de 
funcionamento (PRO, ECO e Easy) 
Modos de condutor diferentes: PRO 
para condutores avançados, ECO para 
consumo de energia baixo, Easy para 
artigos sensíveis ou principiantes.

 • Cabeça do timão ErgoSteer 
ergonómica  
Cabeça do timão resistente a 
impactos e protegida contra 
intempéries, o melhor da classe, 
com botões grandes, fáceis de 
alcançar localizados a uma distância 
ergonómica patenteada para reduzir 
a fadiga conseguir um funcionamento 
mais seguro. Classificação IP65.

 • Braço do timão comprido 
A opção de direção mecânica padrão 
oferece uma direção fácil para 
trabalho de baixa intensidade.

 • Direção assistida elétrica 
A direção assistida elétrica no braço 
do timão curto tem um ângulo de 
direção reduzido, para controlo 
confortável, preciso e suave nas 
curvas. (Opção nos modelos PBVN3).

 • TractionPlus 
O sistema hidráulico e acionado por 
mola funciona com o DriveSteady para 
aumentar continuamente a pressão da 
roda de tração. Isto garante uma tração 
ideal e aumenta proporcionalmente 
a pressão da roda de tração com 
peso da carga aumentado em todas 
as superfícies para a mais alta 
produtividade e segurança. 

 • Direção confortável 
A direção assistida elétrica sem 
braço proporciona menos fadiga 
do operador em combinação com a 
plataforma ergonómica. (Standard 
no PBF20 / 25N3S, opção no PBF20 
/ 25N3R)

 • Altura do degrau ultra-baixa 
Os operadores podem ser mais 
produtivos nos turnos graças à 
facilidade de acesso para entrar/
sair - uma função importante em 
empilhadores com entrada lateral 
utilizados frequentemente para 
operações de recolha de encomendas.

 • Plataforma amortecida 
As plataformas rebatíveis e as 
plataformas de entrada lateral/
traseira são amortecidas para 
garantir o mínimo de vibrações e 
solavancos para maior conforto do 
operador. (Todos os modelos).

 • Amortecimento elétrico EasyRide 
ajustável 
O recurso exclusivo de amortecimento 
elétrico permite que o operador ajuste 
a plataforma ao seu peso - ideal para 
aplicações em rampas ou cais de carga. 
(Opção em empilhadores de plataforma 
de entrada lateral/traseira).

 • Proteção dos pés 
Se o pé do operador estiver fora da 
plataforma, o empilhador reduz as 
velocidades para evitar o risco de 
ferimentos. (apenas modelos com 
entrada lateral)

 • Barras laterais rebatíveis 
As barras laterais ergonómicas 
almofadadas, elevadas, podem ser 
movidas para cima ou para baixo 
e rapidamente ligadas para se 
adaptarem a diferentes aplicações.

 • Plataforma do operador em ferro 
fundido 
Robusta e amortecida.

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

 • Visor multifunções  
Exibe o modo do empilhador, o 
estado e as velocidades de condução 
utilizando ícones de leitura fácil, bem 
como códigos de erro. (opção)

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

 • As funcionalidades RapidAccess 
Estas permitem uma entrada rápida 
e fácil em todas as áreas para 
verificações e manutenção.

 • Compartimento de arrumação 
O operador pode guardar ferramentas 
e outros itens necessários.

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

mft2.eu/premiaem-pt

A melhoria contínua poderá conduzir a alterações destas especificações

Séries PBV/PBF20-25N3(R)(S)
PORTA-PALETES ELÉTRICOS DE PLATAFORMA 
2.0 – 2.5 toneladas

http://mft2.eu/premiaem-pt
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MAIN TEXT
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Bateria de Li-ion 
totalmente integrada

Inclui uma comunicação CANbus 
sofisticada e uma sincronização 
para LIGAR/DESLIGAR 
automaticamente entre a bateria 
e o empilhador. Nível da bateria, 
notificações e alarmes estão 
integrados no visor do empilhador, 
para garantir uma visão geral 
clara e fácil para o operador do 
empilhador.

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

SISTEMAS DE BATERIA DE LI-ION OPCIONAIS

A melhoria contínua poderá conduzir a alterações destas especificações

FAÇA COM QUE O SEU EMPILHADOR 
VÁ AINDA MAIS LONGE

Experimentadas, testadas e 
comprovadas no terreno, as baterias 
ácidas 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.  

Concebido para satisfazer as exigências 
do seu negócio - incluindo operações 
de turnos múltiplos (24/7) - sem a 
necessidade de baterias sobresselentes, 
o nosso sistema de bateria Li-ion de alto 
desempenho é até 30% mais eficiente do 
que as equivalentes ácidas. Além disso é 
praticamente à prova de falhas, graças ao 
seu desenho de manutenção ultra baixa.   

 • Operação sem emissão de gás e 
eficiente em espaço 
sem necessidade de ventilação do ar 
e/ou sala de carregamento fechada. 

 • Eficiência altamente excecional da 
bateria e do carregador  
devido à tecnologia de ponta, fornece 
até 30% mais de eficiência energética 
do que as baterias de chumboácido.

 • Desenho sem manutenção  
Elimina a necessidade de verificações 
diárias e reabastecimentos de água 
pelo operador, e reduz o risco de os 
operadores danificarem as células.

 • Não são necessárias baterias 
sobresselentes nem sala de 
carregamento   
poupa espaço e custos numa 
aplicação de deslocação múltipla para 
maximizar a rentabilidade.

 • 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 hora 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. 

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

 • Inclui características de alta 
segurança   
A proteção contra curto-circuito, 
proteção contra descarga total e 
sobrecarga, monitorização da tensão e 
da temperatura da célula individual. 

 • Desempenho e monitorização em 
viagem   
é possível graças ao sistema e 
monitorização integrado com unidade 
do visor de leitura fácil.

 • Vasta escolha de capacidades da 
bateria e do carregador   
A fonte de alimentação mais adequada 
pode corresponder aos requisitos 
exatos de uma aplicação específica.
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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

4.4
4.8
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.33c
4.33d
4.34c
4.34d
4.35

5.1
5.2
5.3
5.7
5.9
5.10

6.1
6.2
6.4
6.5
6.6b

8.1
10.7.1

Mitsubishi Forklift Trucks
PBV20N39)

2000
600
975

1437

750
1015 / 1742

570 / 187

Vul / Vul
235 × 75
85 × 75

150 × 60
4 / 1 × +2

520
b5 - 175

135
171

1099 / 1512
85

1880 / 2256
730 / 1106

740
60 / 175 / 1150

540
25

2472 / 2825
1953 / 2306
2358 / 2711
2153 / 2506
1666 / 2019

10 / 10 7)

0.07 / 0.09
0.12 / 0.09

 14 / 22
6.1 / 5.3

2.4
2.2

24 / 22210 -300
250 - 300

0.40

62

Mitsubishi Forklift Trucks
PBV25N39)

2500
600
975

1437

750
1128 / 2129

570 / 187

Vul / Vul
235 × 75
85 × 75

150 × 60
4 / 1 × +2

520
b5 - 175

135
171

1099 / 1512
85

1880 / 2256
730 / 1106

740
60 / 175 / 1150

540
25

2472 / 2825

2358 / 2711
2153 / 2506
1666 / 2019

10 / 10 7)

0.06 / 0.09
0.11 / 0.09

11 / 22
6.5 / 5.3

2.4
2.2

24 / 22210 -300
250 - 300

0.42

64

Q kg
c mm
x mm
y mm
 

kg
kg
kg

  
mm
mm
mm

b10 mm
b11 mm

h3 mm
h7  mm
h14  mm
h13 mm
I1 mm
I2 mm
b1/b2 mm
s/e/l mm
b5 mm
m2 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)

VDI – DESEMPENHO E DIMENSÕES

A melhoria contínua poderá conduzir a alterações destas especificações

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 e 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 giratória (diâmetro x largura)
Numero de rodas, da carga/lado motriz (x = motrizes)
Largura da via (centro dos pneus), lado motriz
Largura da via (centro dos pneus), lado da carga
DIMENSÕES
Altura de elevação
Distância entre o chão e o assento / a plataforma 
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 externa sobre garfos (mínimo/máximo)
Altura livre ao solo no centro da base das rodas (garfos descidos)
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, 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
DESEMPENHO
Velocidade de deslocação, com/sem carga
Velocidade de elevação, com/sem carga
Velocidade de descida, com/sem carga
Aptidão em 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 o ciclo VDI 60
DIVERSOS
Tipo de comando da deslocação
Nível do som ao ouvido do operador de acordo com EN 12 053:2001 e EN ISO 4871, condução/elevação/parado LpAZ

Séries PBV20-25N3
PORTA-PALETES ELÉTRICOS 
DE PLATAFORMA  
2.0 – 2.5 toneladas

Ast = Wa-x+l6+200
Ast = Largura do corredor de trabalho
Wa = Raio de viragem

7) 10,5 / 12,5 hm/h com direção assistida e rodas duplas
8) Condução Confortável
9) O tamanho de chassis é diferente para acompanhar as várias capacidades de bateria sendo opcional. O chassis opcional  
    pode influenciar as dimensões do equipamento. Por favor veja as tabelas de "chassis e bateria" ou questione o seu distribuidor.
10) Mostra a capacidade Li-ion; Bateria ácida 240Ah

Eléctrico
Cond apeado/transp

Eléctrico
Cond apeado/transp

Eléctrico Eléctrico

Stepless Stepless
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OUTER MARGIN
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VDI TITLES 
width136 mm
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VDI DATA
21 mm wide per model

PHOTOS 
54 mm wide
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4.0 mm space 
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TOP MARGIN 1
Y = 16 mm

VDI KEY DIAGRAMS
Maximise legibility

TOP MARGIN 3
Y = 50 mm
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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

4.4
4.8
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.33a
4.33b
4.34a
4.34b
4.35

5.1
5.2
5.3
5.7
5.9
5.10

6.1
6.2
6.4
6.5
6.6b

8.1
10.7.1

Mitsubishi Forklift Trucks
PBF20N3R9)

2000
600
975

1437

820
1216 / 1691

648 / 169

Vul / Vul
235 x 75
85 x 75

150 x 60
4 / 1x +2

520
b5 - 175

135
170

1119 / 1428
85

2292
1141
740

60 / 175 / 1150
540
25

2865
2346
2751
2546
2059

10 / 10 7)

0.07 / 0.09
0.12 / 0.09

13 / 15
6.1 / 5.3

2.4
2.2

24 / 22210 -300
250 - 300

0.40

62

Mitsubishi Forklift Trucks
PBF25N3R9)

2500
600
975

1437

820
1270 / 2110

648 / 169

Vul / Vul
235 x 75
85 x 75

150 x 60
4 / 1x +2

520
b5 - 175

135
170

1119 / 1428
85

2292
1141
740

60 / 175 / 1150
540
25

2865
2346
2751
2546
2059

10 / 10 7)

0.06 / 0.09
0.11 / 0.09

11 / 22
6.5 / 5.3

2.4
2.2

24 / 22210 -300
250 - 300

0.42

64

Q kg
c mm
x mm
y mm
 

kg
kg
kg

  
mm
mm
mm

b10 mm
b11 mm

h3 mm
h7  mm
h14  mm
h13 mm
I1 mm
I2 mm
b1/b2 mm
s/e/l mm
b5 mm
m2 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)

VDI – DESEMPENHO E DIMENSÕES

A melhoria contínua poderá conduzir a alterações destas especificações

Séries PBF20-25N3R
PORTA-PALETES ELÉTRICOS 
DE PLATAFORMA  
2.0 – 2.5 toneladas

Eléctrico
Transp

Eléctrico
Transp

Eléctrico Eléctrico

Stepless Stepless

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 e 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 giratória (diâmetro x largura)
Numero de rodas, da carga/lado motriz (x = motrizes)
Largura da via (centro dos pneus), lado motriz
Largura da via (centro dos pneus), lado da carga
DIMENSÕES
Altura de elevação
Distância entre o chão e o assento / a plataforma 
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 externa sobre garfos (mínimo/máximo)
Altura livre ao solo no centro da base das rodas (garfos descidos)
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, 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
DESEMPENHO
Velocidade de deslocação, com/sem carga
Velocidade de elevação, com/sem carga
Velocidade de descida, com/sem carga
Aptidão em 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 o ciclo VDI 60
DIVERSOS
Tipo de comando da deslocação
Nível do som ao ouvido do operador de acordo com EN 12 053:2001 e EN ISO 4871, condução/elevação/parado LpAZ

Ast = Wa-x+l6+200
Ast = Largura do corredor de trabalho
Wa = Raio de viragem

7) 10,5 / 12,5 hm/h com direção assistida e rodas duplas
8) Condução Confortável
9) O tamanho de chassis é diferente para acompanhar as várias capacidades de bateria sendo opcional. O chassis opcional  
    pode influenciar as dimensões do equipamento. Por favor veja as tabelas de "chassis e bateria" ou questione o seu distribuidor.
10) Mostra a capacidade Li-ion; Bateria ácida 240Ah
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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

4.4
4.8
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.33a
4.33b
4.34a
4.34b
4.35

5.1
5.2
5.3
5.7
5.9
5.10

6.1
6.2
6.4
6.5
6.6b

8.1
10.7.1

Mitsubishi Forklift Trucks
PBF20N3S9)

2000
600
975

1437

800
1202  / 1688

634 / 166

Vul / Vul
235 x 75
85 x 75

150 x 60
4 / 1x +2

520
b5 - 175

135
170

1130 / 12978)

85
2292
1141
740

60 / 175 / 1150
540
25

2865
2346
2751
2546
2059

10 / 10 7)

0.07 / 0.09
0.12 / 0.09

13 / 15
6.1 / 5.3

2.4
2.2

24 / 22210 -300
250 - 300

0.40

62

Mitsubishi Forklift Trucks
PBF25N3S9)

2500
600
975

1437

800
1193 / 2107

643 / 166

Vul / Vul
235 x 75
85 x 75

150 x 60
4 / 1x +2

520
b5 - 175

135
170

1130 / 12978)

85
2292
1141
740

60 / 175 / 1150
540
25

2865
2346
2751
2546
2059

10 / 10 7)

0.06 / 0.09
0.11 / 0.09

11 / 22
6.5 / 5.3

2.4
2.2

24 / 22210 -300
250 - 300

0.42

64

Q kg
c mm
x mm
y mm
 

kg
kg
kg

  
mm
mm
mm

b10 mm
b11 mm

h3 mm
h7  mm
h14  mm
h13 mm
I1 mm
I2 mm
b1/b2 mm
s/e/l mm
b5 mm
m2 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)

VDI – DESEMPENHO E DIMENSÕES

A melhoria contínua poderá conduzir a alterações destas especificações

Séries PBF20-25N3S
PORTA-PALETES ELÉTRICOS 
DE PLATAFORMA  
2.0 – 2.5 toneladas

Eléctrico
Transp

Eléctrico
Transp

Eléctrico Eléctrico

Stepless Stepless

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 e 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 giratória (diâmetro x largura)
Numero de rodas, da carga/lado motriz (x = motrizes)
Largura da via (centro dos pneus), lado motriz
Largura da via (centro dos pneus), lado da carga
DIMENSÕES
Altura de elevação
Distância entre o chão e o assento / a plataforma 
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 externa sobre garfos (mínimo/máximo)
Altura livre ao solo no centro da base das rodas (garfos descidos)
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, 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
DESEMPENHO
Velocidade de deslocação, com/sem carga
Velocidade de elevação, com/sem carga
Velocidade de descida, com/sem carga
Aptidão em 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 o ciclo VDI 60
DIVERSOS
Tipo de comando da deslocação
Nível do som ao ouvido do operador de acordo com EN 12 053:2001 e EN ISO 4871, condução/elevação/parado LpAZ

Ast = Wa-x+l6+200
Ast = Largura do corredor de trabalho
Wa = Raio de viragem

7) 10,5 / 12,5 hm/h com direção assistida e rodas duplas
8) Condução Confortável
9) O tamanho de chassis é diferente para acompanhar as várias capacidades de bateria sendo opcional. O chassis opcional  
    pode influenciar as dimensões do equipamento. Por favor veja as tabelas de "chassis e bateria" ou questione o seu distribuidor.
10) Mostra a capacidade Li-ion; Bateria ácida 240Ah



8Mitsubishi Forklift Trucks

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'.

PBV20N3 PBV25N3 PBF20N3R PBF25N3R PBF20N3S PBF25N3S

 ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● – – – –
– – ● ● – –
– – – – ● ●
● ● – – – –
● ● ● ● – –
– – ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● – – – – –
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●
● ● – – – –

● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●

● = Padrão 
● = Opção

EQUIPAMENTO PADRÃO E OPÇÕES

A melhoria contínua poderá conduzir a alterações destas especificações

Séries PBV/PBF20-25N3(R)(S) 
PORTA-PALETES ELÉTRICOS 
DE PLATAFORMA  
2.0 – 2.5 toneladas

ASPETOS GERAIS
Microcomputador incl. conta horas e indicador da bateria.
Visor de série incl. conta horas e indicador da bateria
Plataforma rebatível
Plataforma fixa, entrada traseira
Plataforma fixa, entrada lateral
Braço do timão mecânico
Braço do timão elétrico
Braço do timão confortável
Indicação de cruzamento de palete nos garfos e marcação nas pontas dos garfos
Design de armazenamento frio até -10 °C
Motor de elevação regulado pela velocidade
Válvula de ligar/desligar para descida, controlada por interruptor basculante ou cabeça do timão
Roda de tração Vulkollan
Rodas de carga duplas em Vulkollan
Roda de carga simples
Entrada/saída da palete fechada
Libertação rápida do fecho da bateria
Roletes da bateria
Baterias Li-Ion*
Baterias ácidas
AMBIENTE
Conceção para entreposto frigorífico, de 0 ºC a -30 ºC
COMANDOS DE CONDUÇÃO E ELEVAÇÃO
Cabeça do timão para cargas pesadas - com entrada de ignição
Condução/Direção no timão
OPÇÕES DE RODAS
Vulkollan 
Com banda de rodagem
Super aderente

*    A opção de bateria de Li-ion está disponível nas regiões selecionadas

Display multifuncional a cores Braço do timão mecânicoDisplay padrão Braço do timão confortávelIndicação de palete transversal  
nos garfos

Braço do timão conforto
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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'.

PBV20N3 PBV25N3 PBF20N3R PBF25N3R PBF20N3S PBF25N3S

 ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

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

● ● ● ● ● ●

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

● = Padrão 
● = Opção

A melhoria contínua poderá conduzir a alterações destas especificações

Séries PBV/PBF20-25N3(R)(S) 
PORTA-PALETES ELÉTRICOS 
DE PLATAFORMA  
2.0 – 2.5 toneladas

OUTRAS OPÇÕES
Direção assistida
Visor multifunções incl. BDI e Conta horas, início de sessão com código PIN (100 códigos) 
e ícones gráficos
Encosto para carga
Bandeja multiusos
Entrada de ignição
Tomada de 12 V DC
Tomada USB de 5 V
Barra de equipamento
Com mesa incl. suporte RAM C
Suporte da barra para equipamento, sistema RAM tamanho C
Suporte da barra para equipamento, sistema RAM tamanho C, duas peças
Suporte da barra para equipamento, sistema RAM tamanho D
Luzes de trabalho em LED
Velocidade de condução aumentada com/sem carga 10,5/12.5 km/h (apenas em  
combinação com direção assistida)
Redução de rotação ativa
Cor RAL especial
Deslizamento da bateria
Aviso sonoro do nível da bateria
Alarme de serviço
Log Off automático
Voltar à velocidade baixa quando se faz Log Off
Voltar à velocidade baixa na ausência do operador

CHASSIS BATERIA do tipo 24 V
CAPACIDADE DA 

BATERIA, Ah

COMPARTIMENTO DA BATERIA
TIPO DE CÉLULA

PESO DA BATERIA, kg PESO APROXIMADO DO 
EMPILHADOR, kg

Mini Júnior Sénior Ácida Li-Ion Elevação 
para fora 

Rolos de 
aço Fixa Mín./Máx. Sem bateria

●
● 240 - 300 ● ● BS - Norma britânica

250 / 300 500
● 222 ● Prismatic NMC

●
●

270 - 375 ● DIN
285 / 350 505

280 - 400 ● ● BS - Norma britânica
● 296 / 370 ● Prismatic NMC

350 / 470 510
● ● 420 - 600 ● ● BS - Norma britânica

CHASSIS

PBV20 / 25N3 PBF20 / 25N3R, PBF20 / 25N3S  

LARGURA DO 
EMPILHADOR 

b1, mm

COMPRIMENTO DO 
EMPILHADOR  

l1(l=1150), mm

AST, mm  
(1 x comprimento  

da Europalete)

COMPRIMENTO DO 
EMPILHADOR  

l1(l=1150), mm

AST, mm  
(1 x comprimento  

da Europalete)

Mini Júnior Sénior Plataforma 
subida

Plataforma 
descida 

Plataforma 
subida

Plataforma 
descida Plataforma traseira ou entrada lateral

● 1880 2256 2299 2652 2292 2692 740
● 1960 2336 2379 2732 2372 2772 740

● 2024 2400 2443 2796 2436 2836 740

Encosto para carga

Barra de equipamento

Luzes de trabalho em LED

DIMENSÕES DO CHASSIS E DA BATERIA

EQUIPAMENTO PADRÃO E OPÇÕES



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.

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 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, 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, 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

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

QUANDO A FIABILIDADE É TUDO...

info@mitforklift.com 
 
WPSM2107 (11/20)    © 2021 MLE

Número um em fiabilidade… número um em produtividade… sejam quais 
forem as condições.

Os porta-paletes elétricos PREMIA compactos, eficientes e resilientes 
satisfazem todas as necessidades.

O NÚMERO UM 

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

