
PBP13M
PBP16M
PBP20M
PBP20MR

Ram och kaross
● Hög stabilitet säkerställs genom två

länkrullar – bredvid drivhjulet – utöver 
de två lastbärande hjulen.

● Låg tyngdpunkt ger dessutom en ännu
stabilare och säkrare drift.

● Robust konstruktion
ger enastående hållbarhet under alla
arbetsförhållanden.

● Konstruktion som ger god sikt 
maximerar överblicken över
gaffelspetsarna och arbetsområdet.

Gafflar
● Robust gaffelkonstruktion särskilt på 

2,0 tons-modeller, med svetsad
konstruktion och uppvända ändar för en
lätt inlastning av pallar, ger extra styrka
och hållbarhet.

● Koniska gaffelspetsar gör att in- och
utlastning av pallar går smidigt och gör det
lättare att komma in i pallen i vinkel.

underlättar även på- och avlastning 
i lastvagnar.

PBP16M är en kompakt maskin, som
passar utmärkt i begränsade utrymmen
såsom små försäljningsverksamheter och
förråd. Liksom PBP13M är den tillräckligt
liten för att transporteras på en lastvagn
för att användas på en lastplats. Dess
extra kraft gör att den klarar såväl tyngre
laster som längre skift. PBP20M är
framtagen för en mer intensiv
användning och har en bättre
lyftkapacitet. Den kan användas i större
försäljningsverksamheter, men dess
dimensioner gör att den även är lämplig
att använda i små förråd. Den vikbara
plattformen på PBP20MR gör att
användaren enstaka längre sträckor kan
åka på trucken. I alla fyra modeller
skyddar handtagets toppmoderna och
okomplicerade design händerna och ger
lätt åtkomst för en säker, bekväm och
kontrollerad användning.

Den här serien börjar med PBP13M
som är perfekt för alla som
uppgraderar från en handlyftvagn. Den
är både tillräckligt lätt för att kunna
användas på mellanvåningar och
tillräckligt stabil för att kunna
manövreras på ojämna ytor i

exempelvis förråd, lagerutrymmen
och på lastkajer.

Standardspecifikationen
innefattar två underhållsfria
gel-/AGM-batterier och en
inbyggd laddare. För tyngre
uppgifter finns det även tre

större modeller i serien.
Dessa smidiga truckar gör
upp till 20 meters
lasttransporter i skytteltrafik
till ett lätt arbete, och

Kraft, flexibilitet och kontroll

PBP13-20M(R) Serien
Elektrisk pallyftare för gående förare
Växelström • 1.3 – 2.0 tonnes
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Gång/Stående

Ast3 = Wa-x+l6+a
a = Säkerhetsavstånd (200 mm)
l6 = Pallängd

Ergonomiskt manöverhandtag Kraftfull växelströmsmotor Koniska & uppvända gaffelspetsar

PBP13-20M(R) Serien
Elektrisk pallyftare för gående förare
Växelström • 1.3 – 2.0 tonnes

Egenskaper
Tillverkare (förkortning)
Tillverkarens modellbenämning
Kraftkälla: (batteri, diesel, gasol, bensin)
Operatörstyp: gående, stående eller sittande förare
Lastkapacitet
Tyngdpunktsavstånd 
Belastning hjulaxel till gaffelyta (sänkta gafflar)
Hjulbas
Vikt
Vikt inkl max last och max batteri
Axeltryck med nominell last & batteri kör/last sida
Axeltryck utan last & med batteri kör/last sida
Hjul, drivlina
Däck: P=Polyurethan, PT=Power Thane, Vul=Vulkolan, driv/last sida
Däckdimensioner, fram
Däckdimensioner, bak
Styrhjulens mått (diameter x bredd)
Antal hjul, fram/bak (x=drivande) 
Spårvidd (hjulens mitt), lastsida
Spårvidd (hjulens mitt), drivningssida
Dimensioner
Lyfthöjd (se tabell)
Förarsätets höjd eller plattformshöjd
Höjd över styrarm/ styrkonsol (min/max)
Gaffelhöjd, helt nedsänkta
Totallängd
Längd till bakkant (inkl. gaffeltjocklek)
Största bredd
Gaffeldimensioner (tjocklek, bredd, längd)
Bredd i ytterkant över gafflarna (min./max.)
Markfrigång mitt på hjulbasen, med last (sänkta gafflar)
Arbetsbredd i gång (Ast) med 1000 x1200 mm pallar, lastas på tvären, plattform upp/ner
Arbetsbredd i gång (Ast3) med 1000 x1200 mm pallar, lastas på tvären, plattform upp/ner
Arbetsbredd i gång (Ast) med 800 x1200 mm pallar, lastas på längden, plattform upp/ner
Arbetsbredd i gång (Ast3) med 800 x1200 mm pallar, lastas på längden, plattform upp/ner
Vändradie
Minimiavstånd mellan vridcentrum
Truckens längd över lastbenen
Prestanda
Körhastighet, med/utan last
Lyfthastighet, med/utan last
Sänkhastighet, med/utan last
Lutningsgrad, med/utan last
Arbetsbromsar (mekaniska/hydrauliska/elektriska/pneumatiska)
Elmotorer
Drivmotorkapacitet (60 min. låg intermittens)
Lyftmotoreffekt vid 15 % intermittensfaktor
Batterispänning/kapacitet vid 5-timmars laddning
Batterivikt
Övrigt
Typ av körreglering

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)
l1 (mm)
l2 (mm)
b1/b2 (mm)
s / e / l (mm)
b5 (mm)
m2 (mm)
Ast (mm)
Ast3 (mm)
Ast (mm)
Ast3 (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)
l7 (mm)

km/h
m/s
m/s

%

kW
kW

V /Ah
kg

I takt med att produkten förbättras kan även denna förteckning komma att uppdateras.
(1)  Tillval: Högre körhastighet: 12 km/tim. med laster på upp till 600 kg.



mitforklift@mcfe.nl

www.mitforklift.com

Plattform på PBP20MR Tillval: inbyggd laddare Tydlig display

Drivning
● Växelströmsdrivmotor

ger hög effekt för utmärkt
dragkraft och fenomenala
rampegenskaper samt jämn,
tyst och exakt gång, möjlighet
att köra längre skift och lägre
underhållsbehov.

Styrsystem
● Toppmodernt

manöverhandtag
för ultimat ergonomisk design,
komfort och säkerhet.

● Liten vändradie
tillsammans med kompakt
chassi och god sikt ger
exceptionell manövrerbarhet.

Bromsar
● Regenerativ inbromsning

medför effektiv kontroll,
minskar slitaget på bromsarna
och ökar driftstiden.

● Parking brake
Parkeringsbroms Aktiveras
automatiskt, ökar säkerheten
vid körning i ramper

Elektriska system och
kontrollsystem

● Programmerbar styrenhet
justerar accelerationen,
körhastigheten och
inbromsningen efter
användningsområdet och
föraren, vilket ger en mer
mångsidig truck.

● Inbyggd diagnosfunktion och
inbyggt felminne 
gör att servicen går snabbare
och bidrar till att förebygga
skador.

Förarmiljö och reglage
● Krypkörningsfunktion och

förbikoppling av
manöverarmslås är standard
för maximal kontroll och
säkerhet i begränsade
utrymmen.

● Dess regelform avleder hinder
från handtaget och
truckförarens hand till skydd
för både truck och förare.

● Lätthanterliga reglage
minskar tröttheten och ökar
säkerheten genom att föraren
tack vare dem gör färre
misstag.

● Manöverhandtag i
aluminium
ett lätt men väldigt starkt
handtag som är kortare i
modell  PBP20MR för att tillåta
manövrering från plattformen.

● Grepp i gummi för ett
bekvämt, fast och ergonomiskt
grepp och lätt åtkomst av
reglage.

● Borttagbar
huvudströmbrytare kan
användas som en nyckel för
att förhindra att obehöriga
använder trucken.

● Tydlig display håller föraren
och servicetekniker
underrättade om eventuella
problem, bidrar till att undvika
skador och uppmuntrar till
underhåll.

● Batterinivå- och timmätare
finns med som standard för att
skydda batteriet och övervaka
truckanvändningen.

● Markfrigång är endast 35 mm
– vilket gör det väldigt
osannolikt att man skulle
fastna med foten under.

● Stor plattform på PBP20MR
har beläggning i gummi som
förhindrar att man halkar och
gör att föraren kan åka
enstaka längre sträckor – i låg
hastighet.

Övriga funktioner
● Funktioner för snabb

åtkomst ger snabb och enkel
åtkomst till alla områden för
kontroller och underhåll.

Tillval
● Val av driv- och lastbärande

hjul för olika tillämpningar

● Inbyggd laddare

● Batteriladdare för
inmontering i lastvagn

● Rullar för in- och utlastning
av pallar

● Många olika
gaffeldimensioner

● Modifiering för frysrum
(klass III, -35°C)

● Modifiering för
fuktbeständighet

● Anordning för batteribyte

● Laststöd

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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* Mitsubishi Forklift Trucks har erhållit fyra olika utmärkelser av Fork
Lift Truck Association för framstående egenskaper inom områdena
Ergonomi, Miljö och Innovation.

Den prisbelönta* serien gaffeltruckar och lagerutrustning
från Mitsubishi har utvecklats för exceptionella prestanda
och reell valuta för pengarna. De är byggda till en högre
specifikation för att maximera produktivitet och ge verklig
driftsäkerhet - oavsett användningsområde.

Detta är helt i linje med vad man kan
förvänta sig från ett av världens största
företag I teknikens framkant, som aldrig kan
tänka sig att kompromissa med prestanda,
kvalitet och driftsäkerhet.

Det betyder att vi ensamma kan uppfylla
hela 98 % av alla dina hanteringsbehov, och
erbjuda många olika konkurrenskraftiga
finansieringsalternativ, bland annat
kontantköp, uthyrning och leasing.
Din lokale återförsäljare kan lotsa dig till
exakt rätt produkt för ditt
användningsområde... och din budget.

Eftersom vi inser hur mycket du förlitar dig
på din Mitsubishi-truck har du dessutom
bästa möjliga kundstöd i ryggen.

Genom ett nätverk av noggrant utvalda
återförsäljare kan vi erbjuda program för
kvalitetsunderhåll och kundtjänst, inklusive
ett antal garantier som ger extra säkerhet..
Alla distributörer lagerför ett omfattande
sortiment reservdelar, godkända av
Mitsubishi. De backas upp av ett centrallager
som lagerför bokstavligt talat miljontals delar,
och som i 97 % av fallen kan hämta de delar
du behöver direkt från lagerhyllan. Med andra
ord, vid problem kan din gaffeltruck så gott
som alltid åtgärdas omedelbart.


