Porta paletes eléctrico de condutor transportado & de dupla palete
Alimentação AC • 2,0 – 2,5 toneladas

PBV20N2
PBV20ND
PBF25N2

Concebido para a acção... e preparado para qualquer desafio,
mesmo nos espaços mais apertados
Blindados, protegidos, e concebidos
especificamente para as necessidades
de baixa manutenção de cada
sistema, os porta-paletes eléctricos de
plataforma PREMIA EM são construídos
para lidar com as condições mais
exigentes. Apesar do terreno irregular,
salpicos de água, poeira e tratamento
duro, não param de trabalhar. Com
manuseamento intuitivo do braço
móvel simples de utilizar, a partir da
segurança e conforto da plataforma
ergonómica, o seu operador está
sempre seguro, confiante e em pleno
controlo.

Tanto o modelo padrão (PBV20N2)
como o modelo para trabalhos pesados
(PBF25N2) estão disponíveis para
satisfazer diferentes necessidades. O
modelo PBF25N2 foi concebido para
suportar uma utilização intensiva e
contínua, em distâncias mais longas,
com as cargas mais pesadas. Atingirá
uma velocidade máxima de 8,5 km/h
(12 km/h opcionais). O modelo padrão
PBV20N2 é ideal para o trabalho de
transferência de paletes em terminais
de logística e armazéns industriais,
assim como para cargas e descargas de
veículos. Existe também um modelo de
palete dupla (PBV20ND) que consegue
transportar duas paletes ao mesmo
tempo. Ideal para a carga e descarga de
paletes de duas alturas.

Estrutura e chassis
● O chassis blindado fornece protecção
contra sujidade, pó e outras partículas
para reduzir o desgaste.
● A elevada estabilidade é assegurada
através da utilização de dois rodízios
unidos, junto à roda propulsora central,
para além das duas rodas de carga.
● As funcionalidades RapidAccess
proporcionam uma entrada rápida e fácil
em todas as áreas para verificações e
assistência.

Garfos
● Os garfos de elevada resistência
fornecem uma construção soldada
e duradoura, com extremidades
arredondadas para a entrada fácil na
palete.
● A altura de elevação líder do
mercado de 135 mm permite o
manuseamento fácil em rampas inclinadas
e cais de descarga, mesmo com paletes
danificadas. (Apenas em PBV20N2 /
PBF25N2)
● Compacto mastro duplo oferece duas
capacidades de elevação (1600 e 2000mm),
com uma capacidade de carga maxima de
2000kg (ou 1000kg por cada par de garfos),
e uma óptima visibilidade frontal. (apenas
em PBV20ND)

Tracção
● O potente motor selado, e uma
roda propulsora Vulkollan asseguram uma
longa vida útil aos componentes.
● Tranmissão/Redutora com óleo, estanque,
é resistente a choques, silenciosa e requer
pouca manutenção.
● Unidade de direcção flutuante, reduz a
vibração, para maior conforto do operador,
e para menores custos de manutenção.
● As rodas de carga com

protecção contra poeira requerem
menor manutenção e substituição de
componentes.
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Características
Fabricante (abreviado)
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 de empilhador incluindo a bateria (máxima)
Peso nos eixos com carga máxima nominal & incluindo a bateria (máxima) lado motriz/da carga
Peso nos eixos sem carga e com bateria (máxima), lado motriz/da carga
Rodas / Transmissão
Tipo de pneu: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, lado motriz/da carga
Dimensões de pneus, lado motriz
Dimensões de pneus, lado da carga
Dimensões da roda estabilizadora (diâmetro x largura)
Número de rodas, lado motriz/da carga (x = motrizes)
Distância de rodagem (centro dos pneus), lado motriz
Distância de rodagem (centro dos pneus), lado da carga
Dimensões
Altura normal de elevação
Distância entre o chão e o assento / a plataforma
Altura do braço móvel / consola da direcção (mín./máx.)
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 externa sobre garfos (mínimo/máximo)
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, plataforma para cima/baixo
Largura do corredor de trabalho (Ast) c/paletes de 800 x1200 mm, carga em comprimento, plataforma para cima/baixo
Raio do círculo 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
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
Tensão da bateria/capacidade com descarga de 5h
Peso da bateria
Diversos
Tipo de comando da deslocação
Nível de ruídos ao ouvido do operador (EN 12053)

Q
c
x
y

(kg)
(mm)
(mm)
(mm)

Mitsubishi
PBV20N2
Eléctrico
Acomp. a pé/Op.em pé
2000
600
960
1421

Mitsubishi
PBV20ND
Eléctrico
Acomp. a pé/Op.em pé
1600 / 1000+1000
600
946
1553

660
950 / 1710
535 / 125

1270 (2)
1270 / 2000 (2)
920 / 350 (2)
Vul/Vul
85 × 75
230 × 70
150 × 50
2+1x /4
570
385

(kg)
(kg)
(kg)
(kg)

b10
b11

(mm)
(mm)

Vul/Vul
85 × 75
230 × 70
125 × 55
2+1x /4
480
375

h3
h7
h14
h13
l1
l2
b1/b2
s/e/l
b5
m2
Ast
Ast
Wa

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

135
177
1180 / 1350
85
1852 (3) / 2346 (3)
702 (3) / 1195 (3)
720
55 / 165 / 1150
540
30
1920 (3) / 2400 (3)
2120 (3) / 2600 (3)
1680 (3) / 2160 (3)

1600 / 2000
145
1141/1341
92
2037 / 2493
887 / 1343
790
56 / 185 / 1150
570
25
2104 / 2543
2304 / 2743
1850 / 2289

(km/h)
(m/s)
(m/s)
(%)

9.0 / 9.0 (12.0) (1)
0.035 / 0.05
0.045 / 0.05
9 / 25
Eléctrico

8.5 / 8.5
0.15 / 0.22
0.26 / 0.21
7 / 15
Eléctrico

(kW)
(kW)
(V/Ah)
( kg)

2.3
1.2 (10%)
24 / 250-375 (3)
212-294

2.0
2.2 (10%)
24 / 375
315

dB(A)

Contínuo
66

Contínuo
68

(mm)
(mm)
(mm)

A melhoria contínua poderá conduzir a alterações destas especificações
(1) opção: velocidade mais elevada (12km/h) para cargas até 600kg (2) D2000 (3) Com uma bateria de 375 Ah, a dimensão l2 aumenta 72 mm (4) Com uma bateria de 500 Ah, a dimensão l2 aumenta 72 mm

O NÚMERO UM
Número um em fiabilidade… número
um em produtividade… sejam quais
forem as condições.
Compactos, eficientes e resistentes,
os porta-paletes eléctricos PREMIA
respondem a todas as necessidades.

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 = Círculo de viragem
l6

= Largura da palete

x = Distância do eixo das rodas de
		 carga ao bastidor
b12 = Comprimento da palete
a

= Distância de segurança = 2 x 100 mm

PBV20N2

h13

493

s

m2

177

Mitsubishi
PBF25N2
Eléctrico
Acomp. a pé/Op.em pé
2500
600
960
1501

h3

h14

1043

h14

l
x

241

Posição de operação lateral
(apenas no modelo PBF25N2)

l2
y
l1

787
1155 / 2144
640 / 147

b11
b5
b12

b1

Vul/Vul
85 x 75
230 x 70
125 x 55
4/1x+2
480
375

503

e

Wa

l6

a/2

Acesso fácil para assistência

a/2

Ast

PBF25N2
l2

135
170
1143/1290
85
2277 (4)
1127 (4)
720
55 / 165 / 1150
540
29
2395 (4)
2595 (4)
2155 (4)

1300
h14

l

170

x

h13
h3

s

m2

Chassis blindado e resistente à
intempérie

y
l1

9.0 / 12.0
0.03 / 0.05
0.07 / 0.08
9 / 20
Eléctrico

l6

Wa

2.3
1.2
24 / 375-500 (4)
291-380

b11
b5
b12

e

b1

a/2

Mastro duplo compacto

Contínuo
65

a/2

a/2
Ast

Tipo de
Mastro

PBV20ND

s

Duplex

PBV20ND
h3+h13 h1*
h4* h2+h13
mm
mm
mm
mm
1600 1371 2101 (155)
2000 1571 2501 (155)
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h14

l2
a/2
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l1
Ast(3)
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Barras laterais almofadadas de
posicionamento elevado

Sistema de direcção
● O braço móvel de
vanguarda disponibiliza
o último grito em design
ergonómico, conforto e
segurança.
● O círculo de viragem
pequeno, juntamente com o
chassis compacto e excelente
visibilidade são sinónimo de
uma capacidade de manobra
excepcional.

Travões
● A Travagem regenerativa
proporciona um controlo eficaz,
sem desgaste dos travões e
prolonga a vida útil durante o
turno.
● O travão de estacionamento
é accionado automaticamente,
sempre que necessário, para
fornecer uma maior segurança
em rampas.

Sistema hidráulico
● As velocidades rápidas de
elevação e rebaixamento
melhoram a produtividade.

Sistemas eléctricos e
de controlo
● O controlador multifunções,
de nova geração controla
tanto a tracção como a
elevação, para um controlo
suave e silencioso com
menos componentes para
manutenção.
● A programação total permite
a regulação da aceleração,
velocidade de deslocação e
travagem para se adequar
à aplicação e ao operador,
proporcionando uma maior
versatilidade.
● Os dispositivos de
diagnóstico integrados e a
pasta de memória de falhas
aceleram a assistência e
ajudam a impedir danos.
● Os conectores e cablagem
à prova de água combinam
com compartimento de bateria
fechado e canalização dos
salpicos de água para evitar
falhas de sistema e corrosão.

Plataforma suspensa de grandes
dimensões
● O versátil compartimento
da bateria aloja baterias
de tamanho DIN e BS com
uma grande variedade de
capacidades para uma
compatibilidade máxima
com as necessidades e
equipamentos do utilizador.
(apenas em PBV20N2 and
PBF25N2)
● As baterias de capacidade
elevada produzem 375 Ah
no modelo padrão e até 500
Ah no modelo PBF25N2 para
prolongar os turnos.

Ambiente do operador
e controlos
● Plataforma suspensa espaçosa
que em conjunto com barras
laterais de segurança permite
ao operador uma viagem
confortável
● O piso de borracha de
elevada aderência impede
que o operador escorregue
e fornece um suporte
almofadado.
● A selecção de dois modos
de desempenho através do
interruptor de chave aumenta
a segurança, a eficiência
energética e a produtividade.
(apenas em PBV20N2 and
PBF25N2)
● As alavancas ergonómicas
opcionais permitem aos
operadores levantar e baixar
cargas facilmente, mesmo
quando utilizam luvas.
● Função de velocidade de
deslocação e bypass de
bloqueio do braço móvel
que maximizam a segurança e
o controlo em espaços exíguos
● Os controlos de fácil
operação reduzem o cansaço
do operador e minimizam
os erros para aumentar a
segurança.

Altura de elevação líder do mercado

● O volante Maxius proporciona
o máximo em ergonomia,
conforto e design, com todos
os controlos operacionais
facilmente ao seu alcance.
(apenas no modelo PBF25N2)
● A posição de operação
lateral requer um mínimo de
movimento da parte superior
do corpo e pescoço, reduzindo
o esforço do operador. (apenas
no modelo PBF25N2)
● O porta-paletes vem equipado
de série com o indicador
de descarga da bateria
para protecção da bateria
e monitorização do uso do
portapaletes.
● O visor multifuncional alerta
os operadores e engenheiros
de manutenção para potenciais
problemas, ajudando a
evitar danos e encorajando a
manutenção.

As opções incluem:
● Painel de código PIN
● Maior velocidade de
deslocação - 12 km/h –
com cargas até 600 kg
● Modificações de
armazenamento a frio
(classe III, -35 °C)
● Grande variedade de
dimensões de garfos
● Personalização com nome e
logotipo do cliente

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. Pelo que, 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 gama abrangente
e galardoada de empilhadores e equipamento
de armazem 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
perfeitos para a sua aplicação, ao fornecimento
de pacotes de financiamento e manutenção
competitivos e flexíveis, garantias imbatíveis,
contractos a curto e longo prazo e serviço
de campo e reparações extremamente
responsáveis, bem como o fornecimento de
peças mais rápido e fiável da industria.
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..

www.mitforklift.com

● Grade de protecção de
carga
● Escolha de rodas de carga e
propulsoras para aplicações
diferentes
● Rolos de entrada e saída de
paletes
● Alavanca de elevação/
rebaixamento grande
● Barra de equipamento para
montagem de acessórios
● Espaço para uma bateria de
500 Ah (apenas no modelo
PBF25N2)
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Porta paletes eléctrico de condutor
transportado de dupla palete
PBV20ND

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.

