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Agera instinktivt.

Arbeta snabbt på ett begränsat utrymme. En 
problematisk last från ett 13 meter högt lagerställ. 
En pressande deadline utan utrymme för misstag. 
En sak är säker: det kräver koncentration att köra en 
skjutstativtruck. 

Därför har Mitsubishi skapat SENSiA – en 
högprestandatruck där varje detalj underlättar för 
föraren som inte behöver tänka på reglagen utan kan 
fokusera på uppgiften. Bokstavligen. 

Med SENSiA har våra branschledande 
fingertoppsreglage tagit ytterligare ett steg framåt: 
de reagerar naturligt på beröringstrycket. Den 
progressiva styrningen känns perfekt vid alla 
hastigheter och accelerationen, stativrörelserna och 
kurvtagningen 

sker på välkänt och smidigt sätt. Det går helt enkelt på 
instinkt. Truckens toppmoderna växelströmsmotor och 
hydraulik ger självfallet en imponerande hastighet och 
lyftkraft i en kompakt och stabil kaross. SENSiA har 
dessutom Mitsubishis välkända konstruktionskvalitet. 
Och detta är vårt bästa stativ hittills. 

Men hos Mitsubishi vet vi att en skjutstativtruck inte 
blir mer produktiv än sin förare. Därför har vi också 
byggt en rymlig hytt som är lätt att stiga in i och 
ut ur – fri från störande element och med mycket 
god runtomsikt. Vi har också skapat flera 
specialanpassade körlägen som passar 
förarens uppgift, erfarenhet och färdighet. 

Resultatet? Förare på alla nivåer känner 
sig självsäkra och positiva. De är fria att 
koncentrera sig på uppgiften. Och detta gör 
dem effektiva, produktiva och säkra. 

Visad modell: RBM20N2 SENSiA EX
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En skjutstativtruck i 

högprestandaklassen är inte bättre 

än sin förare. SENSiA reagerar 

naturligt på förarens beröring 

och hjälper föraren få bästa 

resultat från truckens smidighet, 

manöverförmåga och effekt.

FÖRAREN HAR TOTAL 
KONTROLL

Visad modell: RB16N2S SENSiA EM

Sensitive Drive 
System

På SENSiA, Gaspedalen och 
kortspakarnas prestanda, var och 
en för sig anpassar sig av vårt 
unika Sensitive Drive System (SDS) 
på SENSIA truckarna. Uppskattat av förarna 
för dess adaptiva känsla, SDS anpassar sig 
efter föraren vare sig han kör aggresivt eller 
försiktigt - truckens beteende anpassad efter 
den specifika situationen.

Snabb respons till full fart

Medium snabb respons profil

Långsam respons profil

Normalt elsystems kurva

SENSOR VÄRDE

HÖGFARTS 
OMRÅDE

LÅGFARTS 
OMRÅDE
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Högre effekt betyder 
mer lagringskapacitet.

Kraftfulla växelströmsmotorer, klassledande hydraulik 
och revolutionerande stativkonstruktion ger SENSiA 
tillräcklig styrka för att lyfta större laster till högre höjder 
än de flesta andra truckar i samma storleksklass. 

Man kan också säga att du kan köpa en mindre truck än 
du trodde. 

Detta betyder att gångarna kan vara mindre, 
arbetsutrymmena kan vara smalare, och du kan utnyttja 
det värdefulla tillgängliga utrymmet maximalt. 

Om förarna inte ska hindras i sitt arbete behöver du 
också en truck som är smidig och som kan manövreras 
enkelt med absolut precision. Dessutom krävs en mycket 
god runtomsikt, så att du har bästa möjliga överblick över 
trucken, lasten och det tillgängliga utrymmet. 

Därför har SENSiA obegränsad 360 graders elektrisk 
styrning med en fast och progressiv känsla ... plus 
exceptionelt god 
sikt genom vårt 
revolutionerande 
Visionmast-stativ och 
lyftvagnen, plus ett 
genomsynligt skyddstak 
och en öppen och rymlig 
förarhytt. Föraren har 
alltid överblick över vad 
som försiggår. 

Stativkonstruktionen ger 
mer än bara god sikt. 
Det är det starkaste och 
mest stabila stativet som 
vi någonsin har tillverkat. 
Du kan välja mellan olika 
antisvajsystem så att du 
kan arbeta snabbt och 
exakt på hög höjd och 
slutföra arbetet på säkert 
sätt.
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Högre tillförlitlighet 
dessutom ...

SENSiA har bokstavligen prestanda i överflöd. 
Du kommer antagligen inte att behöva pressa 
trucken till det yttersta – varken för hastighet eller 
lyftkapacitet – inom den närmaste framtiden. 

Detta är bara ett av de sätt som SENSiA minimerar 
stilleståndstiderna och servicekostnaderna. 
Temperaturreglerade driv- och lyftmotorer 
förhindrar överhettningsskador. Regenererande 
bromsning minskar bromsslitaget. CAN-
bussystemet reducerar antalet elektriska kablar 
och ser till att trucken kan repareras snabbt och 
enkelt. Ett smart batterifack ser till att batteribyten, 
laddning och underhåll kan göras snabbt, enkelt 
och säkert. 

SENSiA arbetar helt enkelt hårdare under en större 
del av tiden.
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Vi frågade företag 
över hela Europa vilka 
egenskaper som ger 
en skjutstativtruck i 
toppklass. 

Detta är resultatet.
Inom ramen för Mitsubishis största truckstudie någonsin 
talade vi med chefer och förare på företag i åtta olika 
europeiska länder. 

De berättade något viktigt för oss. 

Skjutstativtruckar är ett partnerskap mellan 
förare och maskin – mer än någon annan typ av 
materialhanteringsutrustning. Skickliga förare är en 
viktig investering, och arbetsledarna lägger ner stor 
energi på att skydda förarna mot de fysiska och psykiska 
påfrestningarna i ett utmanande arbete. 

Vi konstruerade SENSiA för att hjälpa till med detta.

En genomsnittlig skjutstativtruckförare kan gå in i och 
ut ur trucken upp till 100 gånger om dagen. Vi har 
gjort detta enklare och samtidigt höjt komforten: en 
lägre sätesposition, ergonomiska handtag och ett brett 
halkskyddat fotsteg – med en ställbar styrkonsol som 
fälls undan mycket smidigt. 

Förarutrymmet är rymligt, har hög komfort och alla 
reglage är lätta att justera, så att föraren kan koncentrera 
sig på jobbet i stället för på trucken. 

Slutligen har vi lanserat en ljuddämpningsteknik som 
ser till att maskinens ljudnivå vid örat inte är högre än 
normal samtalston. 

Med SENSiA kan föraren vara lika pigg och produktiv vid 
slutet av skiftet som vid början.

Visad modell: RBM20N2 SENSiA EX
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Inga störande element

Inne i den vidöppna och lättåtkomliga hytten har 
allting utformats noggrant så att föraren har hög 
komfort och kan hålla sig fokuserad och effektiv – 
även under de längsta skiften. 

Pedalerna är utformade, placerade och vinklade på 
ett sätt som minimerar belastningen på vristerna. 
Det ergonomiska armstödet kan justeras i tre 
dimensioner och det fjädrande förarsätet ger 
förarna full kontroll över den egna körställningen. 

Inga störande element. Ingen värk. Bara genuin 
produktivitet.
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Det är helt enkelt en 
självklar utveckling.

När arbetsförhållandena är pressade ska en förare 
inte behöva kämpa med svåråtkomliga reglage i 
skjutstativtrucken. Du behöver en truck som förstår 
precis vad du vill göra – och som hjälper dig leverera. 

SENSiA svarar på förarens alla beröringar genom 
revolutionerande patenterade fingertoppsreglage med 
modulerad tryckrespons. Det är som om trucken kan läsa 
dina tankar. 

En smart F2-tumknapp dubblerar antalet integrerade 
funktioner – som tillvalet sidoföring, tiltcentrering och 
förval av höjd – dessa kan användas utan att du behöver 
flytta handen. 

Och det är inte allt. 

Med SENSiA kan arbetsledarna stämma av truckens 
körinställningar efter föraren och uppgiften. PRO-läget 
maximerar prestandan i händerna på en expert, ECO-
läget underlättar för oerfarna förare eller deltidsförare 
samtidigt som batteriets livslängd förlängs och batteriet 
kan användas under längre skift. Det är dessutom 
mycket enkelt för en servicetekniker att mata in egna 
inställningar. 

Förarens instrumentpanel är synlig från alla vinklar, även 
i direkt solsken, och förarna får enkel och intuitiv tillgång 
till vägledning, inställningar, varningar och larm – vilket 
förstärker de goda arbetsrutinerna, även vid mycket 
intensiva arbetsperioder. 

Alltsammans ger effektiv och felfri hantering. Precis när 
du behöver det.

Visad modell: RB16N2S SENSiA EM
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Jämnt och fint ...

Till skillnad från de flesta skjutstativtruckar har 
SENSiA extremt jämna övergångar mellan olika 
stativlägen – det uppstår inget märkbart ryck, utan 
systemet är perfekt för att lyfta värdefulla eller 
bräckliga laster till höga höjder på säkert sätt. 

Körningen blir fantastiskt smidig tack vare SDS-
systemet (Sensitive Drive System) och en fast 
progressiv styrning ser till att SENSiA blir smidig 
vid stapling samtidigt som trucken är mycket stabil 
vid höga hastigheter. Du behöver inte heller vänta 
på grund av svajande stativ. 

Du kan välja mellan ett passivt antisvajsystem och 
vårt prisbelönta aktiva antisvajsystem för att flytta 
lasten till den plats där den ska vara – snabbt och 
i ett stycke.
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Ta hand om din  
förare … 
och ditt företag
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RB14N2S

1.4 t

RB14N2HS

1.4 t

RB20N2H

2.0 t

RB16N2S

1.6 t

RB20N2X

2.0 t

RB16N2HS

1.6 t

RB25N2X

2.5 t

RB16N2HC

1.6 t

RB16N2

1.6 t

RB16N2H

1.6 t

RB16N2C

1.6 t

Skjutstativtruckar

1.4 – 2.5 ton

Ett lager är bara så effektivt som sina 
truckar och deras förare. Därför har 
alla skjutstativtruckar från Mitsubishi 
specialkonstruerats för att alla förare ska 
kunna uppnå högre uppsatta mål.

SENSiA EM skjutstativtruckar har klassledande 
körhastigheter på upp till 14 km/timme och 
två prestandalägen. Erfarna förare kan dra 
full nytta av PRO-läget (Professional) medan 
nyanställda eller oerfarna förare kan använda 
ECO-läget (Ecologic) som har framtagits för att 
fungera naturligt och ekonomiskt i alla miljöer. Vid 
mer specifika behov kan truckens inställningar 
specialanpassas av en servicetekniker.

SENSiA EM har generösa förarutrymmen och 
hög komfort vilket gör att produktiviteten kan 
höjas, inte minst genom det futuristiska systemet 
med fingertoppsreglage – det mest exakta 
och reaktionskänsliga systemet i världen. Med 
progressiva modulerade responskurvor och 
fingertoppsreglage får du en känsla och en 
noggrannhet som ger föraren total kontroll. SENSiA 
EM :s ergonomiska armstöd ser till att förarna kan 
hålla sig fokuserade, säkra och produktiva – även 
under de allra längsta skiften.

• Patenterat system för 
fingertoppsmanövrering med 
modulerade responskurvor – optimerat för 
naturliga rörelser och exakt kontroll utan 
ansträngning.

• Revolutionerande Visionmast ger 
oöverträffad sikt framåt och utmärkt 
lyftförmåga.

• Kraftfull växelströmsmotor ger högt 
vridmoment, även vid höga varvtal, för snabb 
acceleration och jämn, tyst, kontrollerad och 
effektiv drift – och lägre servicekostnader.

• Välj mellan två körlägen (ECO och PRO) 
som skräddarsyr truckens prestandaprofil 
efter dina exakta behov.

• PRO-läget med höga prestanda ger 
erfarna förare fullständig kontroll 
över truckens effektivitet och 
prestanda.

• ECO-läget uppmuntrar till naturlig 
och effektiv körning – och sänker 
bränslekostnaderna.

Tydlig och informationsrik 
display

Lågt halkskyddat insteg

Uppfällbart batterilock

Ergonomiska handtag

kapaciteter

alternativen innefattar
•	  Extra hydraulventil 

och slangar till 
lyftvagn

•	Teleskopgafflar

•	  Kamera med 
bildskärm

•	  Sidoföring och 
tiltcentrering

•	  Batterilåssystem 
med snabblåsning, 
fotmanövrerat
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• Kraftiga drivmotorer och hydraulsystem 
ger extra långa skift mellan laddningar eller 
byten.

• Obegränsad 360 graders elektrisk 
styrning ger exakt kontroll med minimal 
ansträngning.

• Högeffektiva regenererande bromsar ger 
effektiv kontroll och minskat bromsslitage.

• SDS-system (Sensitive Drive System) 
ger exakt reglering av stativet och trucken 
så att du får exakt, jämn gång och stabila 
köregenskaper.

• PSC-system (Passive Sway Control) 
minskar svajrisken betydligt och skyddar 
personer och produkter.

• Prisbelönt ASC-system (Active Sway 
Control) finns som tillval och erbjuder 
ytterligare skydd samtidigt som systemet 
minskar fördröjningar som orsakas av 
svajning och ger exakt, jämn gång och 
stabila köregenskaper.

• Beräkningsfunktion för serviceintervall 
ger möjligheter att utföra service vid rätt 
tidpunkt, för optimal komponentlivslängd 
och minimala stopptider.

• Temperaturreglering i driv- och 
lyftmotorer samt styrenheter – förhindrar 
överhettningsskador.

• Batterirullar gör bytena snabba, enkla och 
säkra.

• Rymlig och bekväm hytt, tydlig sikt och 
snabb, exakt gaffelpositionering ökar 
produktiviteten och minskar riskerna för 
förarutmattning – även under de längsta 
skiften.

• Hytten är lätt att gå in i tack vare 
ergonomiska handtag och lågt halkfritt 
insteg.

• Fällbar rattkonsol med inställning av 
rattstångslängd och vinkel – lyfts upp för 
enkel åtkomst och ger alla förare optimal 
ställning.

• Ställbar fjädrande stol gör att föraren kan 
köra säkert, bekvämt och uppmärksamt 
även genom långa skift. (Deluxe-säte med 
svankstöd, elektrisk höjdinställning och 
luftfjädring alternativt mekanisk fjädring 
finns som tillval.)

• Ergonomiskt armstöd matchar förarens 
naturliga körställning och är helt ställbart – 
vilket minskar tröttheten.

• En lättöverskådlig display ger viktig 
information till föraren vägledning, 
varningar och larm – vilket uppmuntrar till 
goda arbetsrutiner.

• Lasthjulsbromsar ger extra bromseffekt 
(endast H- och X-modeller).

Fällbar rattkonsol

Ergonomiska 
armstödsreglage

Komfortabel pedallayout

Lätt att stiga in i och ut ur 
hytten
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Varningssystem för 
gångtrafikanter

Superklara  
uppvärmda fönsterrutor

Lättåtkomliga reglage Ergonomisk hytt
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SENSiA hytt för frysrum
fullständig komfort och kontroll vid −35 ºC
Arbete i frysrum där temperaturerna ligger 
under noll kräver mycket hög standard 
för sikt, tillförlitlighet och komfort.

Därför har våra SENSiA Cold Store-
modeller konstruerats för att arbeta 
produktivt och tillförlitligt – även vid 
temperaturer ned till −35 ºC.

Vi började med själva trucken. SENSiA 
ger det du behöver även i de allra 
tuffaste miljöerna – från kylresistenta 
kablage och vattenskyddade elsystem till 
optimerad hydraulik och 
termostatreglerade 
värmare för kritiska 
komponenter.

Men en skjutstativtruck 
kan inte vara mer produktiv 
än dess förare. Våra välisolerade 
frysrumshytter finns på alla SENSiA-
modeller i standardstorlekar. De håller förarna 
varma mycket effektivt, men de gör mycket mer 
än så.

Reglagen i SENSiA är mycket lättåtkomliga 
vilket minskar risken för trötthet. Våra kraftiga 
stålramshytter ger 360 graders runtomsikt och 
har ett krocksäkert skyddstak som ger utmärkt 
uppåtsikt samtidigt som det skyddar föraren mot 
fallande föremål. 

• Den energieffektiva hytten är välisolerad 
och har en värmare på 1 700 W som ger 
föraren komfort genom långa arbetspass.

• De uppvärmda fönsterrutorna skyddar 
mot isbildning, imma och kondens, vilket 
ger mycket god sikt och säkra, produktiva 
köregenskaper.

• Det kraftiga kollisionsskyddet i stål 
förstärker skyddet av kaross och dörr för 
optimal säkerhet.

• Den rymliga hytten har alla reglage inom 
räckhåll för maximal produktivitet.

• Tvåvägs kommunikationsradio (tillval) 
möjliggör kommunikation med föraren utan 
att hyttdörren behöver öppnas.
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Gaffelvagn med bred 
spridning/tilt

Tydligt sikt uppåt Sex smidiga körlägen Körning som inte leder till 
trötthet
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Specialisten på 
bred last... 
Med smidig 
manövrering i 
trånga gångar.
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RBM20N2

2.0 t

RBM25N2

2.5 t
Mitsubishi SENSiA EX skjutstativtruckar med 
flervägsmanövrering är idealiska för precis 
och intuitiv hantering av breda och ovanliga 
laster upp till 2 500 kg – och lyft upp till 10 
meter – i smala gångar och under långa skift.

Sex flervägslägen för körning, allhjulsstyrning 
och bromsning och kraftfull AC-drivlina ger 
extra smidig, högintensiv prestanda. De breda 
gafflarna gör hantering av långa föremål exakt 
och enkel. 

Den bekväma och rymliga prisbelönta SENSiA-
hytten, SDS och förarreglagen ger utmärkt sikt 
runt om och minimerar förarens trötthet.

• Mitsubishi TruckTool system för snabb 
servicediagnostik och kundspecifik 
truckoptimering av servicetekniker.

• Mitsubishi SDS (Sensitive Drive System)
ger intuitiv förarassistans med graderad 
prestandahantering efter styrvinkel, fot- 
och fingerrörelser – vilket bidrar starkt till 
säkerheten.

• Rymlig, bekväm och prisbelönt SENSiA 
hyttmiljö Ger smidig drift med total kontroll 
och minimerar förarens trötthet.

• Unikt armstöd med integrerat 
hydraulreglage för fyra fingrar för 
utskjut, lyft, tilt och spridning plus 
riktning och signalhorn – allt med konstant 
kontroll från föraren

• Breda batteribytesrullar är standard i alla 
modeller.

• Extra smidig och tyst övergång mellan 
maststeg ger exakt prestanda i hela 
lyftområdet.

• Passiv pendlingskontroll dämpar rörelser 
hos upphissad last genom att låta chassit 
röra sig lätt för att kompensera. 
 
 
 

 

• Det justerbara BE 
(beyond ergonomic) 
armstödet ger fullt stöd 
åt armen, men låter 
armbågen vara fri vilket 
minskar förarens trötthet 
och förbygger skador på 
lång sikt.

Passiv pendlingskontroll 

kapaciteter

alternativen innefattar
•	  Val av stativ upp till 

10,0 meter 

•	  Anpassning för tropisk 
körning  

•	  Kundanpassad 
färgsättning 

•	  Val av bredd på 
gaffelvagn

•	  Stort utbud av arbets- 
och varningsljus 

•	  Blue Spot system för 
fotgängarvarning 

•	  Körriktningsreglage 
med tumreglage eller 
fotpedal

•	  Lastindikator

•	USB-uttag

•	  Batteribytesbord med 
dubbla rullar 

Ställer in 
sidokörläge med 

lasthjulen åt sidan.

Standard 

Smidig svängning

Sex körlägen

Parallell Automatisk övergång

Sida Rotation

Styr- och lasthjulen 
harmoniseras för att ge 
förbättrad kurvtagning.

Harmoniserar driv- och 
lasthjulen för diagonal 

körning.

Byter enkelt mellan 
sido- och standardläge 

(skjutstativtruck) utan att 
stanna.

Ställer in 
skjutstativläge med 
lasthjulen framåt.

Trucken roterar kring sin 
egen hjulbas (läge för 

svängning på liten yta).

Skjutstativtruckar med  
flervägsmanövrering:
2.0 – 2.5 ton
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Låt oss hjälpa dig 
hitta den perfekta 
lösningen.

Säkerheten ligger i vetskapen om att du har rätt verktyg för 
uppgiften. Samma sak gäller för din gaffeltruck.

Vår mångsidiga uppsättning motviktstruckar och 
lagertruckar ser till att du alltid får exakt rätt truck – oavsett 
vilken uppgift som ska utföras.

Truckarna är konstruerade för att göra din verksamhet 
lönsam, och därför ger de ypperliga prestanda plus 
innovationer och säkerhet.

De är redo att åta sig alla uppgifter du ger dem, i mängder 
av utföranden som uppfyller alla tänkbara hov.

Låt närmaste Mitsubishi-handlare hjälpa dig hitta den 
perfekta lösningen idag.

Våra truckar finns från 
1,5 till 16,0 ton och de är 
kraftfulla, tillförlitliga och 
exakta och funktionella 
för alla: för miljön, för dina 
förare och inte minst för 
bränsleekonomin.

Dieseldrivna 
motviktstruckar

Gasoldrivna 
motviktstruckar

Trehjuliga eldrivna 
motviktstruckar

Fyrhjuliga eldrivna 
motviktstruckar

Våra truckar med 
pneumatiska och halvmassiva 
däck ger hög effektivitet och 
låga utsläpp – en vinnande 
kombination både inomhus 
och utomhus.

Våra trehjuliga elektriska 
truckar är användarvänliga, 
innovativa och flexibla, och 
ger höga prestanda – även i 
små utrymmen och fuktiga 
omgivningar.

Våra fyrhjuliga el truckar är 
extremt kraftfulla och med 
lätthet tar sig an de tuffaste 
arbetsuppgifterna och långa 
skift- vart du än befinner dig.
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Motordrivna 
palltruckar

Staplingstruckar Skjutstativ och 
Flervägstruckar

Orderplocksystem

Dessa truckar arbetar 
oavbrutet och erbjuder 
mängder av möjligheter: allt 
från kortare skytteltrafik till 
långa transportsträckor.

Våra mångsidiga 
staplingstruckar är 
kompakta och enkla att 
använda, och ger hög 
produktivitet oavsett 
omgivning.

Den här mångsidiga serien 
specialtruckar levererar det 
allra bästa när det gäller 
produktivitet, tillförlitlighet 
och manöverförmåga.

Orderplockarna klarar 
höjder upp till 11,5 meter 
och är mycket effektiva på 
alla nivåer.

www.mitforklift.com/videos
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Du arbetar aldrig ensam.

Alla produkter som har namnet Mitsubishi, inklusive vår 
utrustning för materialhantering, har fördelarna med tillgång 
till enorma resurser och spjutspetsteknik från en av världens 
största koncerner.

Så när vi lovar dig kvalitet, tillförlitlighet och valuta för 
pengarna vet du att det är en garanti att vi har tillräckligt med 
kraft för att leverera.

Alla modeller i vårt omfattande prisbelönta sortiment av 
gaffeltruckar och lagerutrustning är byggda enligt höga 
specifikationer så att de ska klara av att fortsätta arbeta för 
dig… dag efter dag… år efter år… oavsett uppgift... och 
oavsett arbetsförhållanden.

Vi ser till att alla truckar hålls i produktivt skick oavbrutet, och 
vi är stolta över att vara din lokala auktoriserade återförsäljare.  
Vi är starkt engagerade i våra kunders verksamheter genom 
omfattande erfarenheter från mängder av företag, teknisk 
kompetens och en genuin satsning på kundtjänst.

Vi har effektiva kanaler och stöd från Mitsubishi Forklift Trucks 
hela organisation på nationell och global nivå.  Vi finns nära till 
hands oavsett var du befinner dig – redo att uppfylla alla behov 
snabbt och effektivt.

Det är bara Mitsubishi som kan ge dig den här 
kombinationen av avancerad och global teknik kombinerat 
med lokal support… endast Mitsubishi erbjuder sådana 
kvalitetsprodukter till så överkomliga priser… och endast 
Mitsubishi prioriterar tillförlitlighet lika högt som du själv gör.

Termen IPS (Integrated Presence System) är tänkt att endast beskriva ett antal 
utformningsegenskaper på Mitsubishis truckar som IPS tillämpas på. Det innebär 
inte att trucken kan köras utan adekvat utbildning eller utan tillbörlig aktsamhet och 
uppmärksamhet. Tillverkaren (MCFE, Almere, Nederländerna) tar inte på sig något ansvar 
för olyckor eller skador som uppkommer på grund av felaktig eller farlig användning av 
dess utrustning.

Performance specifications may vary depending on standard  manufacturing tolerances, 
vehicle  condition, types of tyres, floor or surface conditions, applications or operating 
environment. Trucks may be shown with non-standard options. Specific  performance 
requirements and locally available configurations should be  discussed with your 
distributor of Mitsubishi forklift trucks. Mitsubishi  follows a policy of continual product 
improvement. For this reason, some materials, options and specifications could change 
without notice.
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