Motviktstruckar med IC-motor

kvalitet | driftsäkerhet | valuta för pengarna

1.5 – 5.5 ton

Det är inte konstigt
att detta är världens
mest populära
gaffeltruck.
Instinktiv körning... Legendarisk driftsäkerhet... Lägre
driftkostnader...
Människor över hela världen vet att de kan lita på
gaffeltruckar från Mitsubishi – varje dag. En
tillverkare som bygger så många truckar lär sig
också mycket nytt under resans gång.
Vår signaturmodell GRENDIA har blivit fantastiskt
effektiv.
Erfarenheterna märks tydligt i det sunda förnuft som
har legat till grund för konstruktionen och som utgör
en verklig skillnad för arbetssättet.
Du kan se de rena linjerna och den enkla åtkomsten
– vi vet att förarna tycker om detta. De dagliga
kontrollerna blir snabbare och kostnaden för service
halveras. Stativet har sex rullar och det är otroligt
starkt samtidigt som det ger oöverträffad sikt.
Vi har tagit gott om tid på oss att tänka
igenom konstruktionen. Resultatet är en
truck som är stryktåligare... billigare att
bruka... och helt suverän att köra.
Tusentals entusiaster gillar
GRENDIA.
Vi tror att du också kommer att
göra det.
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den gröna diamanten

Namnet GRENDIA betyder ”grön
diamant”,och dessa truckar tillhör
våra mest populära modeller. Den
gröna färgen representerar låg
bränsleförbrukning, låga utsläpp och
lågt däckslitage... Diamanten
representerar slitstyrka, hög kvalitet
och lönsamma investeringar. Det är
inte konstigt att detta är världens
mest populära gaffeltruck.
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Planering och övning
ger bättre resultat både
för dig och för oss.
Det är ingen slump att de lag som tränar mest också
tillhör de som får de bästa resultaten under press: det
finns ingen ersättning för det självförtroende som är
resultatet av att kunna förutsäga vad som kommer att
hända.
Samma sak gäller för gaffeltruckar i högprestandamodell.
De som verkligen vet hur trucken fungerar in i minsta
detalj är truckförarna själva – de sitter på erfarenheten.
Mitsubishi delar den erfarenheten. Därför har vi medvetet
gjort GRENDIA till den enklaste och mest självklara
trucken när det gäller körning.
Små saker gör stora skillnader – pedalerna har samma
välkända layout som en vanlig personbil och en vinkel
som gör dem bekväma att använda hela dagen. Sikten är
mycket god runtom, och hela trucken är naturligt stabil
och säker att använda.
Vill du ha fingertoppsreglage är det heller inga problem:
det var vi som utvecklade dem.
GRENDIA ger förtroende. Och det betyder prestanda och
resultat.

Exakt kontroll med
fingertoppskänsla

Oavsett om du föredrar våra välbeprövade
fingertoppsreglage eller ergonomiska reglage har du
nytta av GRENDIAs exakta funktioner och
noggranna kontroll över alla hydraulsystem.
Vi har många olika redskap sidoförflyttningar och
andra hydrauliska tillval, och oavsett vilken typ av
last du arbetar med så kan du hantera den med
precision.
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GRENDIA-truckarna används ofta i högintensiv kort skytteltrafik
inom logistik och distribution. Deras intuitiva reglage och säkra
egenskaper ger förarna förtroende att prestera väl.
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Stryktåliga,
tillförlitliga och
byggda för att arbeta
lika hårt som du gör.
Till skillnad mot en del andra truckar har GRENDIA
verkligen konstruerats för att ge hög tillförlitlighet för de
tuffaste uppgifterna.
Truckarna är byggda runt en motor i ren industriklass
med kamkedja som standard – du förlorar ingen tid på
rembyten – och motorn har underredsskyddet Belly
Seal, täta hjulhus och cyklonluftfilter som standard.
Serviceintervallen är bland de längsta i branschen – men
det är inte allt. Vi har givit GRENDIA unika servicepaneler
av typ RapidAccess vilket ger lägre servicekostnader
och kortare stilleståndstider jämfört med ledande
konkurrenter.
Den konstruktionen betalar sig varje dag. De dagliga
kontrollerna före arbetsskiften kan utföras snabbare, och
samma sak gäller för rutinunderhållet. På vissa truckar
kan det ta 35 minuter att byta en glödlampa. På
GRENDIA tar det bara två minuter.
Helt enkelt: bra och genomtänkt teknik. Och vi är
välkända för det.

Håll smutsen under kontroll
med vår unika Belly Seal

Belly Seal-skyddet som finns på alla modeller av
GRENDIA skyddar mot skadligt damm. Detta är
ett underredsskydd som hindrar virvelbildningen
där smuts och damm dras in i motorutrymmet
och cirkuleras i arbetsmiljön. Tack vare skyddet
kan motorerna i GRENDIA få lång livslängd och
exceptionellt långa serviceintervall.

www.mitforklift.com
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GRENDIA levererar resultat inom världens tuffaste
branscher: betong, bygg, jordbruk och mycket mer. De här
truckarna är rakt på sak: byggda för att kunna ta en smäll.
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De är tystgående, rena
och skonsamma mot
miljön.
När en arbetsplats behöver hållas ren, frisk och tyst är
GRENDIA den perfekta lösningen.
Samma Belly Seal som skyddar motorn från smuts
hindrar även trucken från att sprida damm i luften och
minskar motorljudet betydligt.
Kraftöverföring med kardanaxel och bullerdämpat insug,
drev och pumpar gör GRENDIA betydligt tystare än
många andra truckar: ljudnivån är bara 78 dBA.
Utsläppen är också låga. En trevägskatalysator är
monterad som standard, och denna sänker utsläppen av
kolmonoxid, kolväten och eliminerar dessutom 95 % av
skadliga NOx-gaser: ett måste för alla truckar som
används inomhus nära människor eller livsmedel.
Om du vill skydda miljö, lager och personal väljer du
GRENDIA. Du kommer att häpna över skillnaden.

Arbeta rent utan
cykloneffekt
Kombinationen av det höga
luftintaget hos GRENDIA,
underredsskyddet Belly
Seal och de slutna
hjulhusen förhindrar
virvelbildning helt.
På truckar utan
den här
funktionen (till exempel trucken nedan) sugs
smutsen in i motorrummet, genom kylaren
varefter smutspartiklarna kommer ut i luften.
GRENDIA och dess Belly Seal hindrar detta från
att hända ... skyddar personalen och produkterna.
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Vissa av världens mest krävande företag förlitar sig
på GRENDIA för den rena, tysta och dammfria gången.
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Den kostar mindre att
köra. Den går. Och
går...
GRENDIA är helt enkelt en av de mest kostnadseffektiva
truckar som går att köpa.
För vissa företag är stigande bränslekostnader nu en
större avbränning än kostnaden för själva gaffeltrucken.
Så är inte fallet med GRENDIA. Oavsett om du väljer
diesel eller gasol kan du sänka bränslekostnaden med så
mycket som 40 % jämfört med vissa ledande
konkurrenter.
Och inte nog med det.
Serviceintervallen är längre och servicearbetet kan
utföras snabbare och billigare. Bromsslitaget reduceras
tack vare lägre vikt. Till och med styrningens geometri
har optimerats noggrant för att minimera däckslitaget.
Den stabila byggkvaliteten förbättrar dessutom
tillförlitligheten och reducerar dyra oplanerade stopp och
reparationer.
Vi tror inte att du kan hitta en truck som kostar mindre
att äga.

Håll prestandan hög med
FlexControl

FlexControl-skyddet innefattar oljekylda
skivbromsar som ger föraren bästa möjliga kontroll.
Under kortare skytteltrafik fördröjs växlingarna
mellan framåtläge och backläge tills att hastigheten
är tillräckligt låg – vilket sänker slitaget på däck och
kraftöverföring. Föraren kan köra säkert med
funktioner som automatisk broms i backar och
antispinnsystem vid starter.

www.mitforklift.com
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Oavsett om du väljer diesel eller gasol kan GRENDIA erbjuda
några av de bästa bränslesparfunktionerna i sin klass.
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Säkerheten främst.
Det är inte bara
föraren som du
skyddar.
De flesta olyckor med gaffeltruckar drabbar personer
som går till fots – så en säkrare truck innebär goda
nyheter för alla. Varje liten skada som kan förhindras på
fordonet eller på egendom och lager ger en omedelbar
förbättring av resultatet.
GRENDIA har först och främst byggts för att vara stabil
och minimera risker – utan några komplicerade finesser.
Sikten genom det starka stativet med sina sex rullar är
oöverträffad: 38 % bättre sikt än vissa andra truckar och
mycket god överblick över gaffelspetsar och last.
Säkerhetssystemet IPS2 är monterat som standard och
systemet låser drivningen och hydrauliken om föraren
inte sitter på förarplatsen. Du kan även låsa trucken med
ett lösenord för att förhindra obehörig användning. Det
finns även en intelligent hastighetsbegränsare som tillval
– hastighetsbegränsaren ökar säkerhet och sänker
kostnaderna samtidigt som trucken får högsta prestanda
vid körning på ramper.
Du utbildar förarna så att de kör säkert. Vi ger dem bara
lite extra hjälp.

Bästa runtomsikt gör
trucken till en klar vinnare

Alla GRENDIA-modeller ger mycket god sikt och
överblick över gaffelspetsarna – tack vare vår unika
stativkonstruktion. Sikten uppåt är också mycket god
vilket ger förarna extra säkerhet vid arbete med
högre lyfthöjder.

www.mitforklift.com
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Capt

Förnuftiga åtgärder som verkligen gör skillnad:
GRENDIA samarbetar med föraren och levererar
genuin säkerhet, inte bara gimmickar.
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Enastående prestanda –
exceptionell valuta för pengarna
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Alternativen innefattar

S
Diesel- och gasoldrivna motviktstruckar
4 hjul-luftgummidäck
1.5 – 3.5 ton

Ljusstarka LED-lampor

Många alternativ

Pedaler av biltyp

Robust konstruktion
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GRENDIA ES har utvecklats för att hjälpa
alla truckförare uppnå maximal
produktivitet, och sätter högsta
tänkbara standard för motviktstruckar
med IC-motor. Med sin extremt goda
bränsleekonomi, hållbara
komponenter och låga underhållsbehov
blir GRENDIA det perfekta valet ur affärsmässig
synvinkel. Dessutom levereras truckarna
fullmatade med avancerade funktioner som
standard – funktioner som ger genuin valuta för
pengarna.
Namnet GRENDIA står för "Green Diamond":
grönt för miljöskydd, diamant för hög kvalitet,
pålitlighet och sunda investeringar.
GRENDIA-gaffeltruckar är snabba, stabila och
extremt kraftfulla, och erbjuder en stark
kombination av hög effektivitet, låga utsläpp och
mycket låga bullernivåer. Mitsubishi har även
lagt till en mängd ergonomiska funktioner för att
maximera komfort, kontroll och precision.
Resultatet är en gaffeltruck som levererar
topprestanda, oavsett uppgift eller arbetsmiljö.

l Servoassisterade
kortspakar med
fingertoppskänsla
l Handtag/ signalhornsknapp
för backning

l Lastindikator
l Tillval för truck som går
i mycket dammig miljö
l PlusCab panelhytter

kapaciteter
FD/FG15N

FD/FG18N

1.5 t

1.8 t

FD/FG20CN

2.0 t

FD/FG20N

2.0 t

FD/FG25N

FD/FG30N

FD/FG35N

2.5 t

3.0 t

3.5 t

l Avancerad dieselteknik sänker
bränsleförbrukningen och ger fullständig, ren
förbränning – med lägre bullernivåer.
l Trevägskatalysator monterad som standard –
reducerar avgasutsläppen betydligt till en av de
lägsta nivåerna i branschen. (Detta gäller endast
gasolmodeller.)
l Integrerat avkänningssystem (IPS)
förhindrar alla rörelser för gaffeltrucken och
dess stativ om föraren inte sitter ner, och
signalerar om föraren inte har
säkerhetsbältet på med en varningslampa,
samt en signal för parkeringsbroms.

PlusCab panelhytter

www.mitforklift.com
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l Start med PIN-kod med förarspecifika
inställningar som standard för att förhindra
obehörig eller olämplig användning.
l Kraftigt stativ med bra sikt ger
marknadsledande överblick över
gaffelspetsar och laster, vilket ger kortare
arbetscykeltider och mindre skador.
Körreglage av biltyp

Fingertoppsreglage

l Inbyggd diagnostik och detaljerad
feldiagnos via datoranslutning larmar förare
och servicetekniker om problem, snabbar
upp service och förhindrar skador.
l RapidAccess -funktioner ger snabb och
enkel åtkomst till alla områden för kontroller
och service.

l Robust konstruktion har konstruerats och
testats rigoröst för att säkerställa hög
stabilitet, styvhet och skydd.

l Låg bullernivå vid förarens öra bara 78 dBA
och låg vibration från kraftöverföringen ökar
komforten och minskar tröttheten.

l Heltäckande underredesskydd skyddar
motorrummet från inträngande smuts, damm
och vatten – vilket ger motorn längre livslängd.

l Justerbar rattstång med minnesfunktion
som hjälper att garantera optimal
körställning, alla gånger.

l Kraftig bakaxelenhet med
bussningsinfästningar i metall (i stället för
vissa konkurrenters ömtåligare
gummifästen) som är extremt hållbara.

l Fullt justerbart, fjädrande stol med
säkerhetsbälte som håller föraren bekväm
under de längre skiften.

l Ny höghållfast lyftvagn har sex lager som ger
snabbare lasthantering.
l Långa serviceintervall och många
komponenter i hög kvalitet att välja mellan –
plus en konstruktion som kräver litet
underhåll, minimerar stilleståndstiden och
sänker ägandekostnaden.

Skyddstak med tydlig sikt

RapidAccess-funktioner

Vänster:
et finns många olika panelhytter
med allt från enkla tak- och
vindrutor till helt slutna modeller
som PlusCab med all flexibilitet
du behöver. PlusCabs kan
demonteras på några minuter
om vädret passar bättre för
öppen hytt.
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Byggd för att prestera...
och att hålla
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Alternativen innefattar

Diesel- och gasoldrivna motviktstruckar
4 hjul-luftgummidäck
4.0 – 5.5 ton

l Oljekylda skivbromsar och FlexControl intelligent
truckskyddspaket
l Hydraulikreglage med fingertoppskänsla
l PlusCab panelhytter

kapaciteter
FD/FG40N

Robust stativ

Slitagetåliga och bekväma
säten

Skyddstak med tydlig sikt

Körreglage av biltyp
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FD/FG45N FD/FG50CN FD/FG50N

FD/FG55N

Effektiviteten och den legendariska
4.0 t
4.5 t
5.0 t
5.0 t
5.5 t
pålitligheten hos Mitsubishis 4- och 5tons IC-motordrivna gaffeltruckar har
bevisats genom många år i de mest
l Stilren, praktisk design avspeglar maskinens
påfrestande arbetsmiljöerna. Flera
förmåga att arbeta produktivt utan uppehåll
generationer gaffeltrucksägare har
oavsett arbetsförhållanden.
länge förlitat sig på dessa stryktåliga
och mycket kompetenta maskiner.
l Dieselmotor i industriklass en pålitlig och
GRENDIA EX bygger vidare på dessa
slitstark motor som samtidigt är smidig och
exceptionella egenskaper.
ekonomisk, och lätt uppfyller gällande
utsläppskrav.
Truckarna är miljövänliga och har den kvalitet
tillförlitlighet och investeringsvärde som normalt
l Avancerad gasolmotor med
associeras med diamanter, och namnet – som
trevägskatalysator ger noggrant reglerade
står för ”Green Diamond” – är verkligen
prestanda, utmärkt bränsleekonomi och
välförtjänt.
mycket låga utsläpp.
Låg bullernivå och låga vibrationer, bekväm
l Helt flytande kraftöverföring med två
förarmiljö och den senaste versionen av
hastigheter framåt och en hastighet bakåt
ErgoCentric -systemet för styrning, hydraulik
ger maximalt grepp vid körning på lutande
och övriga reglage kommer att välkomnas av
underlag, god körhastighet, låga värden på
alla förare. Dessutom kommer det integrerade
buller och vibrationer, och underhållsfria drev
föraravkänningssystemet IPS2 och de
i stället för remmar för att sänka
avancerade bromssystemen att hjälpa till att
driftkostnaderna.
hålla truckarna i säkert skick. I vanlig ordning
har alla system och
komponenter
konstruerats för att
minimera stopptider och
underhållskostnader.

www.mitforklift.com
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l Marknadsledande ErgoCentric -design gör
det lätt att stiga på och av, en unik och
ställbar rattstång med positionsminne,
användarvänliga reglage, en praktisk layout
och bra sikt runtom – för maximal precision
och produktivitet.
l Kraftigt stativ med god sikt möjliggör
hantering av tunga laster i svåra miljöer med
gott självförtroende.
Arbetsbelysning av LED typ

De senaste framstegen inom
gasoltekniken

l Ett brett sortiment av kvalitetsstativ och
redskap ger exakt kompatibilitet och
idealiska redskapskombinationer för varje
enskild uppgift.

Bekväm handbroms knapp
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l Justerbar växellåda ökar mångsidigheten,
för optimala prestanda vid en mängd olika
arbetsuppgifter.
l Drivaxlar med stor diameter är extremt tåliga
och kräver bara lite underhåll.
l Långa serviceintervall och komponenter
med lång livslängd reducerar avbrott och
relaterade kostnader.
l Låg bullernivå vid förarens öra och låg
vibration från kraftöverföringen ökar
komforten och minskar tröttheten.

l RapidAccess -funktioner Ger snabb och
enkel åtkomst till alla områden för kontroller
och underhåll.

l Identifieringssystem för föraren kan
aktiveras – om ägaren så önskar – för att
förhindra obehörig användning av trucken.

l Integrated Presence System 2 (IPS2)
utvecklade av Mitsubishi hindrar alla
truckrörelser och dess stativ om föraren inte
är i förarsätet, och dessutom finns en
varningslampa för säkerhetbälte och en
automatisk parkeringsbroms med larm.

l Tydlig och omfattande instrumentbräda med
LCD-display håller föraren och ledningen
informerade om hastighet, tid, motorns
drifttid i timmar, serviceintervall och fel – för
att optimera produktiviteten, truckens
livslängd och säkerhet.

l Hydraulreglage med fingertoppskänsla som
tillval med integrerat, fullt ställbart, bekvämt
armstöd (prisvinnande koncept) möjliggör
ansträngningsfri precision.

Tydlig sikt genom stativet

l Hydraulreglage är enkla att nå och använda.

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.

Dieseldrivna
motviktstruckar

Gasoldrivna
motviktstruckar

Trehjuliga eldrivna
motviktstruckar

Fyrhjuliga eldrivna
motviktstruckar

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.

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.

www.mitforklift.com
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Se Mitsubishi i aktion:

www.mitforklift.com/videos
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Motordrivna
palltruckar

Staplingstruckar

Skutstativ 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.

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 avkastning på
investeringen 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.
I egenskap av lokal återförsäljare ser vi till att alla truckar
hålls i produktivt skick.

Prisbelönta
konstruktioner

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 tillförlitligheten 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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