Orderplocksystem

kvalitet | driftsäkerhet | valuta för pengarna

1,0 – 2,0 ton

lagersystem – det är vår specialitet
Det är knappast någon överraskning att Mitsubishi kan uppfylla alla dina behov när det
handlar om lagersystem. Hög teknisk kvalitet och inbyggd tillförlitlighet har gjort
Mitsubishis motviktstruckar till favoriter på världens arbetsplatser, och samma goda
egenskaper finns i lika stor utsträckning inom vårt kompletta sortiment lagerprodukter.
Dessutom levereras varje lagertruck eller motviktstruck från Mitsubishi med extra
bonus: vår unika standard inom lokal support. Vi erbjuder den perfekta kombinationen
av pålitliga produkter och pålitliga personer – och de arbetar för dig.

vänlig expertrådgivning
Tänk på din lokala återförsäljare som en vän som förstår din
organisation, ditt område och de problem som du ställs inför. En
vän som har expertkunskaper, som alltid finns till hands och är
redo att ställa upp. Du kan lita på att vi levererar rätt paket –
modeller, alternativ, finansiering och support efter försäljningen.

snabb support
Vi är helt engagerade i att hålla din truck och din verksamhet
igång. Våra fabriksutbildade ingenjörer är redo att rycka ut och
lösa dina problem när du behöver assistans – dag eller natt.
De är utrustade med den senaste mobila utrustningen och ett
mycket effektivt reservdelssystem som ser till att våra tillförlitliga
truckar verkligen ger produktivitet utan avbrott.

kvalitetskonstruktion
Den legendariska tillförlitligheten i våra truckar
kommer till stor del från de unika färdigheter hos de
tekniker som bygger dem för hand.
Vi är också mycket noga med att använda rätt
material och komponenter – och vi använder oss av
stränga kvalitetskontroller.
Du kan se varför vi har förtroende att erbjuda så
omfattande garantier. Det höga andrahandsvärdet hos
våra truckar bevisar att användarna också har
förtroende.

www.mitforklift.com
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konstruktion med fokus på användaren
Glöm alla gimmickar. Våra truckar är konstruerade för verkligheten –
deras uppgift är att göra precis det som du instruerar dem att göra: få
jobbet gjort, spara pengar och maximera lönsamheten. Våra
avancerade produktionsmetoder och avancerade teknik ser till att varje
truck har intuitiv manövrering, utmärkt ergonomi och produktivitet, hög
energieffektivitet och låga underhållsbehov.
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Orderplockare för låga höjder

1,0 – 2,0 ton

Hylla för tillfällig förvaring

Unik led belysning

RapidAccess, lätt och snabb åtkomst

Hållare för extrautrustning som tillval

www.mitforklift.com
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Oslagbart produktiv...
oslagbart mångsidig

0.8 m

100 m

2.0 t

maximal
lyfthöjd

typisk
körsträcka

maximal
kapacitet

12 km/h
maximal
körhastighet

tillval

Maxius-ratt

Rymligt förarutrymme

Saxlyftgafflar

Bakom sitt ultramoderna yttre innehåller den
l Steglös 360-graders
l Anordning för batteribyte
avancerade orderplockaren VELIA ES en mängd
elektronisk styrning
l Frontmonterad
funktioner som ger hög förarkomfort och exakt
l Kundens
säkerhetsstång
namn/logotyp/dekor på
manövrering som leder till effektivitet och
l Hållare för
sidopanelerna
krympförpackningar
marknadsledande prestanda. Dessa prisbelönta
l Gummistötfångare
l Tryckknappsmanövrering
modeller har fått ett antal viktiga innovationer
l Hållare för plocklista
på sidan
som ger stora produktivitetsfördelar jämfört
eller datorskärm
l Hylla för tillfällig
med konkurrenterna.
l Många olika
förvaring på den
gaffeldimensioner
höjbara plattformen
Velia-modellerna har utvecklats med
produktiviteten i centrum – de har
kapaciteter
Maxius-ratten som är bekväm
OPB20NE OPB20NEP OPB10NEF OPB10NEFP OPB20NEX OPB20NEXP
samtidigt som den ger snabb respons,
ett rymligt och stilrent förarutrymme
med genomgångsmöjligheter och den
1.0 t
2.0 t
2.0 t
2.0 t
2.0 t
1.0 t
största förarplatsen hittills. Alla
modeller har körhastighet på 12
km/tim när föraren åker, men hastigheten ställs av
l Golvet har föraravkännare som aktiverar trucken
säkerhetsskäl in på 2,5 km/tim när föraren går
när föraren har ställt sig i en ergonomiskt riktig
bredvid. Modellerna kan förses med höjbar plattform
körställning, vilket minimerar fördröjningarna.
(P), höjbara gafflar (F) och saxlyftgaffel (X) så att de
l Den unika ledbelysningen ökar säkerheten
uppfyller alla tänkbara behov.
genom att du både ser och syns, och lysdioderna
l Programmerbar styrenhet justerar acceleration,
fungerar även som blinkers.
körhastigheten och bromsningen efter uppgiften,
föraren och trucken – för högsta säkerhet och
l Du kan välja olika lastsektioner inklusive
mångsidighet.
fribärande lyft och saxlyft, så att lasterna kan lyftas
till en ergonomisk höjd på 800 mm samtidigt som
l Den prydliga genomgångshytten har lågt
föraren undviker belastningar.
insteg – bara 105 mm – och de avfasade
plattformskanterna gör det lätt att stiga in i och ut
l Med en höjbar plattform blir det möjligt att utföra
ur förarutrymmet från båda sidorna.
orderplockning till en höjda av 2,5 m för säker
plockning på andra nivån (endast P-modeller).
l Förarplattformen är den största på marknaden
vilket ger föraren bästa tänkbara rörelseutrymme.
l RapidAccess-funktioner ger snabb och enkel
åtkomst till alla områden för kontroller och
l Maxius-ratten erbjuder det bästa inom ergonomi,
underhåll.
komfort och form, med alla reglage lätt åtkomliga
för båda händerna– något som möjliggör
l Avancerad elektrisk styrning ger exakt kontroll
enhandsmanövrering om så behövs.
vid körning, med automatisk inbromsning i kurvor
och automatisk centrering av drivhjulet.

LEDAREN
VELIA är en snabb och funktionell truck som håller
ledningen på alla områden – tack vare prisbelönt
produktivitet och ergonomi.
VELIA orderplockare är snabba, mångsidiga och
lättmanövrerade – det finns en modell för varje behov.

OPB20NEXP
OPB20NE
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OPBLN-serien
orderplocksystem för låga höjder

www.mitforklift.com

1,0 ton
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Lite högre…
mycket enklare
OPBLN-modellen har en höjbar plattform som
lyfter föraren till önskad nivå - inget behov av
klättring. Dess ställbara gafflar är idealiska för
hantering av pallar med bottenskiva.

Sidomonterade knappar

Basmodellen OPBL10N lyfter plattformen till 1150
mm. OPBL10NF har en ytterligare lyftfunktion som
kan lyfta lasten ytterligare 750 mm. Modell
OPBL10NV liknar basmodellen men har även ställbar
gaffelbredd så att föraren kan placera gafflarna
perfekt för många olika palltyper. Alla tre modellerna
är mycket lättmanövrerade tack vare deras lilla
vändradie (bara 1500 mm) och 360°-styrningen.
l Liten vändradie (1500 mm) och
obegränsad 360° elektrisk styrning ger
exceptionell manövrerbarhet.

Halkfritt golv

l Steglös höjning och sänkning av
plattformen ger enkel åtkomst till den
andra plocknivån utan att man behöver
klättra.
l Sidomonterade körknappar gör att
föraren kan gå bredvid trucken vid körning
över korta sträckor.
l Höjbara gafflar ger extra ergonomiska
fördelar.
l Batterirullar och snabblåsning gör det
lätt att byta batterier.

God åtkomlighet för service

Höjbar plattform

Gå bredvid-läge
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1.0 m

100 m

1.0t

maximal
lyfthöjd

typisk
körsträcka

maximal
kapacitet

9 km/h
maximal
körhastighet

tillval
l Anordning för
batteribyte
l 12V/8A utgång för
terminal eller
streckkodsläsare

l Högfriktionshjul
l Gaffellängd 800 till
1600 mm

kapaciteter
OPBL10N OPBL10NF OPBL10NV

1.0 t

1.0 t

1.0 t

l Multifunktionsdisplay ger tydlig
information om antal arbetade timmar,
batteriets tillstånd och rattens läge.
l Enkel åtkomst till motorrummet för
service minimerar stopptiderna och
maximerar produktiviteten.
l Kraftfull växelströmsmotor ger hög
körhastighet och acceleration - även under
belastning - plus smidig, tyst och
kontrollerad drift, utökad skiftlängd och
lägre underhållskrav.

OPBHN-serien
orderplocksystem för höga höjder

www.mitforklift.com

1,0 ton
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Oslagbar på höjden...
ergonomiskt överlägsen

10.0 m

100 m

maximal
lyfthöjd

typisk
körsträcka

1.0t
maximal
kapacitet

9 km/h
maximal
körhastighet

tillval

OPBHN orderplockare erbjuder oöverträffad effektivitet
l Sken- eller
l Arbetsbelysning och
i användning av lagerutrymme. Den klarar plockning
vajerstyrning
hyttbelysning
på höjder från 4,7 m ända till otroliga 11,5 m – högst på l Automatisk bromsning i
l Många olika
slutet av transportsträckan
gaffeldimensioner
marknaden – och den kan köras på de smalaste
l Kundens
l Lyftstopp med
utrymmen – inte en enda kubikmeter kommer att
namn/logotyp/dekor
forceringsfunktion
förspillas! Den unika konstruktionen hos dessa truckar
på sidopanelerna
l Automatiskt stopp vid
gör dessutom att föraren kan arbeta bekvämt och
l Startnyckel i stället för
hinder längs
utföra plockningsuppgifter snabbt från hyttens säkra
PIN-kod
transportsträckan
miljö.
Användarvänlig manövrering med
styrspak

Golv med genomsikt

kapaciteter

Båda modellerna har det revolutionerande Visionmastsystemet som ger extra tydlig sikt och hög
restkapacitet. Det innovativa ASC-systemet (Active
Sway Control), som är standard för stativ med
lyfthöjder på 5,1 meter eller mer, minskar
fördröjningarna på grund av stativsvajning med 50
% i typiska arbetsuppgifter. Välj högprestandamodellen
OPBH10NH (48 V) så får du även växelströmsdriven
hydraulik och drivning – något som genererar den högsta
lyfthastigheten på marknaden. Men både den här modellen
och 24 V-modellen OPBH10N har alla tänkbara
förarhjälpmedel. Alla modeller är lämpliga för skenor,
vajerstyrning eller helt oberoende körning, och du kan även
få en mängd olika specifikationer för särskilda behov –
inklusive olika chassi- och hyttbredder, batterikapaciteter,
styrlayouter och skenstyrningshöjder.

l ASC-systemet ökar operatörens produktivitet,
säkerhet och komfort.

Tydlig display

OPBH10N

1.0 t

l Triplexstativ kan väljas för de uppgifter som
kräver begränsning i total
nedsänkningssträcka/höjd.
l Revolutionerande Visionsstativ erbjuder
oöverträffad framåtsikt vid körning med gafflarna
längst bak, och hög lyfthållkapacitet.
l Kraftfull hydraulisk växelströmsmotor på
OPBH10NH-modellen ger jämn, kontrollerad och
snabb lyftning – den snabbaste på marknaden.

l Unik Ergolift-konstruktion med lyftmekanism
under hyttgolvet ger en tunnare hyttvägg som –
tillsammans med pallyften (upp till 750 cm) – gör
det lättare att nå lasten.

l Styrenhet med delad kontroll ger bättre åtkomst
till laster och minskar risken för oavsiktlig
manövrering av reglagen då man lutar sig ut.
l Ergonomiska reglage innefattar joystick och
induktiv handavkänning (manövrering är bara
möjlig om båda händerna är inne i hytten) för
säker och exakt manövrering längs
transportsträckan.

ASC – Aktiv svajningskontroll (Active Sway Control)

Halkfria ytor
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1.0 t

l Reglagens placering kan vara på gaffelsidan eller
stativsidan beroende på kundens val och på
användningsområdet.

l Unika sidogrindar är bekväma att luta emot tack
vare sin jämna form, och lätta att öppna tack vare
lätt aluminiumkonstruktionen.

Smidiga och lätta grindar

OPBH10NH

ASC-systemet har intelligenta trycksensorer och
specialutvecklad programvara från Mitsubishi, och
motverkar den svajning som inträffar vid bromsning eller
acceleration vid arbete på höga höjder. Svajningssträckan
kan minskas med upp till 85 % – något som förbättrar
produktiviteten med 6 % i typiska arbetsuppgifter.

ett heltäckande sortiment...
Våra mångsidiga orderplockare för höga och låga
nivåer ingår i en omfattande serie lagerutrustning,
där du även hittar allt från motordrivna palltruckar
och staplingstruckar till skjutstativtruckar och
flervägstruckar.

Våra lika tillförlitliga motviktstruckar finns med
kapaciteter från 1,0 till 16,0 ton och med diesel-,
gasol- och eldrift, olika chassidimensioner,
pneumatiska däck, halvmassiva däck och andra däck,
flera olika stativ samt många fler specialalternativ.

Vi har en mängd olika modeller, var och en fullpackad
med avancerade funktioner som standard… och med
mängder av alternativ. Närmaste handlare kan leverera
den perfekta lösningen på varje tänkbar hanteringsoch lagringssituation.

Oavsett om du behöver lagerutrustning,
motviktstruckar eller en blandning av båda, så har
Mitsubishi allt du behöver. Du får alltid samma höga
standard inom konstruktion, montering, rådgivning och
support.

Motordrivna
palltruckar

Staplingstruckar

Skjutstativ och
flervägs truckar

Orderplocksystem

Våra motordrivna palltruckar
finns i många utföranden
från mångsidiga modeller
för gående förare och
plattformsmodeller till
versioner för stående och
sittande förare, avsedda för
långa sträckor och skift. Det
finns även en modell för
dubbla pallar, där lasterna
förflyttas två pallar i djupled,
och en gångtruck med
ergonomisk lyft upp till 800
mm höjd från golvnivån.

Våra staplingstruckar finns
med kapaciteter upp till 2,0
ton och lyfthöjder upp till 6,3
meter. Vi erbjuder versioner
för gående, stående och
sittande förare samt
modeller med plattform för
att uppfylla alla tänkbara
behov.

Vi erbjuder även
skjutstativtruckar med extra
lång räckvidd samt flervägs
- truckar. Truckarna med
längst räckvidd klarar höjder
på upp till 11,5 meter,
flervägs truckarna är
idealiska för att hantera
långa laster på begränsade
utrymmen, med en maximal
lyfthöjd på 9,0 meter.

Truckarna i vår serie med
orderplockningsutrustning
har flera modeller för
plockning på låg höjd.
Kunden kan välja mellan
styrarm eller ratt, och vi
erbjuder även modeller för
plockning på hög höjd ända upp till hela
11,5 meter.

www.mitforklift.com
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Dieseldrivna
motviktstruckar

Gasoldrivna
motviktstruckar

Trehjuliga eldrivna
motviktstruckar

Fyrhjuliga eldrivna
motviktstruckar

Våra dieseldrivna
motviktstruckar blandar
effekt och hållbarhet med
driftekonomi, ergonomi och
miljövänlighet. Vi har våra
flaggskeppsmodeller från
1,5 till 3,5 ton, de klassiska
och populära truckarna från
4,0 till 5,5 ton, och smidiga
jättar med kapaciteter på 6,0
till 7,0 eller 8,0 till hela
16.0 ton.

Den avancerade
motortekniken i våra
gasoldrivna motviktstruckar
och den avancerade
konstruktionen i alla
komponenter och system
ger hög effektivitet och låga
utsläpp.
Du kan välja kapaciteter från
1,5 till 3,5 ton eller 4,0 till
5,5 ton med pneumatiska
däck, eller truckar med
halvmassiva däck från 2,0
till 3,3 ton respektive 3,5 till
7,0 ton.

Innovativ konstruktion och
avancerad elektronisk teknik
gör våra elektriska
motviktstruckar oslagbara
när det gäller prestanda,
användarvänlighet och ren
flexibilitet. Våra trehjuliga
modeller från 1,0 till 1,5 ton
och 1,3 till 2,0 ton är
populära alternativ för
användning i mycket
begränsade utrymmen, tack
vare att de är så otroligt
lättmanövrerade.

Samma avancerade teknik
har använts för både
trehjuliga och fyrhjuliga
truckar. Vi erbjuder fyrhjuliga
elektriska motviktstruckar
med pneumatiska hjul och
kapaciteter från 1,6 till
2,0 ton, 2,0 till 3,5 ton och
4,0 till 5,0 ton, och
dessutom modeller med
halvmassiva däck och
kapaciteter från 1,5 till
3,0 ton.

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 tillräcklig kapacitet 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 har ett nätverk av lokala återförsäljare som
ser till att din truck hålls i gott produktivt skick
– de har handplockats för att de alltid satsat
på sina kunder… och de har bra stöd från
hela organisationen inom Mitsubishi Forklift
Trucks. Var du än befinner dig så har vi en
återförsäljare i närheten – alltid redo att hjälpa
dig med det du behöver.

Vår positiva lokala service täcker in allt från
att identifiera den perfekta produkten med rätt
extrautrustning till att erbjuda
konkurrenskraftiga och flexibla finans- och
underhållspaket, oslagbara garantier, långoch korttidshyra plus snabb fältservice och
snabba reparationer… och inte minst
branschens snabbaste och mest tillförlitliga
reservdelsleveranser.
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 gör. Kontakta närmaste återförsäljare
och se vad Mitsubishi kan göra för dig.
Du hittar närmaste återförsäljare på
www.mitforklift.com

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.
NOTE: 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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