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Voittamatonta tuottavuutta…ohittamatonta monikäyttöisyyttä

1.0 – 2.0 tonnia
Matalakeräilytrukki • AC moottori

Modernin ulkokuorensa alle4 
kätkee huippuunsa varustellut 
VELIA ES matalakeräilytrukit 
markkinoiden edistyksellisintä 
käyttäjäystävällisyyttä ja 
tarkkaa hallittavuutta sekä 
tehokasta suorituskykyä. Tämä 
palkittu trukkisarja sisältää 
joukon ennennäkemättömiä 
kehitysratkaisuja, joiden avulla 
nämä koneet ovat kilpailijoitaan 
tuottavampia.

VELIA on kehitetty tuottavuutta silmällä 
pitäen ja siinä on mukava Maxius 
ohjauspyörä sekä tilava ja siisti ohjaustila 
joka on markkinoiden suurin. Kaikkien 
mallien suurin ajonopeus on 12 km/t , 
kun kuljettaja seisoo ajotasolla, mutta 
nopeus rajoitetaan turvalliseen arvoon 
2,5 km/t, kun kuljettaja kävelee trukin 
vierellä. Valittavissa on nostettava 
kuljettajan taso (P), nousevat haarukat 
(F) tai saksinostin (X), joten kaikkiin 
tarpeisiin löytyy varmasti sopiva kone.  

Kuljettajan tila ja 
hallintalaitteet

 ● Maxius ohjauspyörä tarjoaa 
parhaan saatavissa olevan ergonomian, 
mukavuuden ja ulkonäön ja kaikki in 
hallintalaitteisiin pääsee helposti käsiksi 
kummallakin kädellä - mahdollistaen 
käytön yhdellä kädellä jos on tarpeen.

 ● Tilava ajotaso on markkinoiden 
suurin ja se tekee kuljettajan liikkumisen 
helpoksi.

 ● Ajotason lattia-anturi aktivoi trukin 
heti, kun kuljettaja siirtyy ergonomiseen 
ajoasentoon, joten odotusaika lyhenee 
huomattavasti.

 ● Läpikuljettava kuljettajantila on 
matala - vain 105 mm - ja sen pyöristetyt 
reunat mahdollistavat helpon kulun 
kummaltakin puolelta.

 ● Nostettava ajotaso mahdollistaa 
turvallisen keräilyn jopa 2,5 m korkeudella 
(vain P-mallit)

 ● Selvälukuinen näyttö varoittaa 
kuljettajaa ja huoltohenkilökuntaa 
mahdollisista ongelmista. Tämä estää 
vaurioiden syntymisen ja helpottaa 
huoltoa.

 ● Mukava selkänoja vähentää 
väsymystä.

Runko ja kori
 ● Valittavissa on muun muassa 

haarukka- tai saksinostinmalli, 
joiden avulla taakkaa voidaan nostaa 
ergonomiselle 800 mm korkeudelle 
- ja välttää kuljettajaan kohdistuvia 
kuormituksia.

 ● Alhaalla sijaitseva painopiste ja 
vähän huoltoa kaipaavat tandempyörät 
varmistavat suuren tukevuuden.

 ● Vankka rakenne tarkoittaa lyömätöntä 
kestävyyttä kaikissa olosuhteissa.

Haarukat
 ● Vahvoissa hitsatuissa 

haarukoissa on kavennetut piikkien 
päät, jotka varmistavat helpon ajon 
kuormalavan alle ja tarjoaa näin lisää 
vahvuutta ja kestävyyttä.

 ● Nousevat haarukat mahdollistaa usean 
kuormalavan tai rullakon kuljettamisen, 
antaen lisää monikäyttöisyyttä.
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Mitsubishi
OPB20NE(NEP)

2000
600
961
2041

941 (1070)
1072 / 1869 (1046 / 2024)

625 / 316 (740 / 330)

Vul/Vul
250×100
85×75
150×50
2+1x/ 4

554
374

1335 (1365 / 2045)
115

-
105 (117)

1140 / 1220 (2040)
- (804)

85
2413
1262

810 (820)
50 / 166 / 1150

540
35

2663
2224

12 / 9 / 6 / 12
0.1 / 0.1
0.1 / 0.1
7 / 15

2.2
1.2

24 / 375, 465
280 - 360

63

Mitsubishi
OPB10NEF(NEFP)

1000
600
630
1961

1249 (1383)
810 / 1439 (833 / 1550)
724 / 525 (829 / 554)

Vul/Vul
250×100
85×75
150×50
2+1x/ 4

554
385

1335 (1365 / 2045)
705
1260

105 (117)
1140 / 1220 (2040)

- (804)
95

2667
1517

810 (820)
65 / 165 / 1150

550
30

2914
2144

12 / 9 / - / 12
0.073 / 0.09
0.228 / 0.075

7 / 15

2.2
1.2

24 / 465, 620
360 - 475

59

Akku
Seisten käytettävä

Akku
Seisten käytettävä

Sähköinen Sähköinen

Portaaton Portaaton

Ominaisuudet
Valmistaja (lyhenne)
Valmistajan mallimerkintä
Voimanlähde: (akku, diesel, nestekaasu, bensiini)
Käyttötapa: käyden, seisten, istuen
Nostokyky
Kuorman painopiste-etäisyys
Etäisyys kuormapyörän akselista haarukan pintaan (haarukat laskettuina)
Akseliväli
Paino
Trukin paino akun kanssa
Akselipaino täydellä kuormalla, etu/taka
Akselipaino ilman kuormaa, etu/taka
Pyörät, voimansiirto
Renkaat: PT=Power Thane, Vul=vulkollan, ajo-/kuormapuoli
Rengaskoko, edessä
Rengaskoko, takana
Mitat, kääntyvä pyörä (halkaisija x leveys)
Pyörien määrä, etu/taka (x=vetävä)
Raideväli (renkaiden keskikohta), kuorman puoli
Raideväli (renkaiden keskikohta), käytön puoli
Mitat
Korkeus
Nostokorkeus (katso taulukot)
Kokonaiskorkeus masto ylhäällä
Istuimen tai ajoläpän (kokoon puristettu) korkeus
Ohjausaisan korkeus/ ohjauskonsoli (väh./enimm.)
Käyttäjän astinlaudan korkeus
Haarukan korkeus, täysin laskettuna
Kokonaispituus
Pituus haarukan etupintaan (haarukan paksuus mukaan luettuna)
Kokonaisleveys
Haarukoiden mitat (paksuus, leveys, pituus)
Ulkoleveys haarukoiden päällä (väh./enint.)
Maavara akselivälin keskikohdalla, kuormattuna (haarukat laskettuna)
Työskentelykäytävän leveys (Ast), kuormalava 800 x 1200 mm, pitkittäinen kuorma
Kääntöympyrän säde
Suorituskyky
Ajonopeus kuormattuna / ilman kuormaa
Nostonopeus kuormattuna / ilman kuormaa
Laskunopeus kuormattuna / ilman kuormaa
Nousukyky kuormattuna / ilman kuormaa
Käyttöjarrut (mekaaniset/hydrauliset/sähköiset/pneumaattiset)
Sähkömoottorit
Ajomoottorin teho
Nostomoottorin teho 15% työkerroin
Akun jännite/kapasiteetti 5 tunnin purkauksella
Akun paino
Muut tiedot
Käytön hallinnan tyyppi
Melutaso kuljettajan korvan kohdalla (EN 12053)

Jatkuva tuotekehittely voi aiheuttaa muutoksia näihin spesifikaatioihin
* Ajonopeus 500/1000/2000 kg kuormilla

Turvallinen ylösnostettava 
ohjaustaso

Säilytyshylly Saksinostin

Matalakeräilytrukki 
AC moottori • 1.0 – 2.0 tonnia

K E H I T Y K S E N  K Ä R J E S S Ä

Nimi VELIA tarkoittaa työskentelyn 
nopeutta ja sitä, että tämä kone on 
aina muita edellä - kiitos palkitun 
tuottavuuden ja ergonomian.

Nopea, monipuolinen ja helposti 
ohjattava, aina löytyy tehtävään 
sopiva VELIA keräilytrukki. 
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Mitsubishi
OPB20NEX(NEXP)

2000
1200
1480
2732

1521 (1650)
1135 / 2386 (1249 / 2401)

974 / 547 (1076 / 574)

Vul/Vul
Ø250x100
Ø85x75
Ø150x50
2+1x/ 4

554
359

1335 (1365 / 2045)
725
1478

105 (117)
1140 / 1220 (2040)

- (804)
80

3793
1444

810 (820)
60 / 194 / 2350

550
25

4034
2914

12 / 9 / 6 / 12
0.031 / 0.05
0.145 / 0.082

7 / 15

2.2
1.2

24 / 465, 620
360 - 475
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OPB20NE: Vakiomalli
OPB20NEP: Malli nousevalla ajotasolla

Ast = Wa - x + l6 + 200
Ast = Työskentelykäytävän leveys
Wa = Ulompi kääntösäde
200 = Turvaväli = 2 x 100 mm
l6 = Kuormalavan pituus

OPB10NEF:Malli nousevilla haarukoilla
OPB10NEFP: Malli nousevilla haarukoilla ja nousevalla ajotasolla

OPB20NEX: Saksinostinmalli
OPB20NEXP: Saksinostinmalli nousevalla ajotasolla



mitforklift@mcfe.nl    www.mitforklift.com

OPB20NEOPB20NEXP

Voimansiirto
 ● Tehokas ajomoottori tarjoaa 

varmaa kulkua ja säädettävää 
kiihtyvyyttä, nopeuden 
alentamista ja jarrutusvoimaa 
jolloin saavutetaan pehmeää, 
hiljaista käyttöä, pidempiä 
työrupeamia ja pienempää 
huollon tarvetta.

Ohjausjärjestelmä
 ● Kehittynyt sähköinen ohjaus 

tarjoaa tarkan hallinnan 
suurilla nopeuksilla, nopeuden 
rajoituksen käännöksissä ja 
vetopyörän automaattisen 
keskityksen.

 ● Pieni kääntöympyrä yhdessä 
herkän ohjauksen ja pienten 
ulkomittojen kanssa tarjoaa 
erinomaisen ohjattavuuden.

Jarrut

Regeneratiivinen 
jarrutus tarkoittaa tehokasta 
hallintaa, kulumattomia jarruja 
ja erinomaista tehokkuutta.

Sähkölaitteet ja 
ohjausjärjestelmä

 ● Ainutlaatuiset LED valot 
takaavat erinomaisen 
näkyvyyden ja parantavat 
turvallisuutta varastossa 
ja  valot toimivat myös 
suuntavilkkuina.

 ● Ohjelmoitava ohjausyksikkö 
säätää kiihtyvyyden, 
ajonopeuden ja jarrutuksen 
sopivaksi kaikkiin 
käyttötarkoituksiin - jolloin 
turvallisuus ja tuottavuus on 
paras mahdollinen.

 ● Erittäin tehokkaassa 
elektronisessa järjestelmässä 
on vesitiiviitä komponentteja, 
varmistaen luotettavuuden - 
jopa märissä olosuhteissa.

 ● Koneen diagnostiikka ja 
vikamuisti nopeuttaa huoltoa ja 
estää vaurioiden syntymisen.

Muita ominaisuuksia
 ● RapidAccess ominaisuus 

nopeuttaa ja helpottaa kaikkien 
huoltojen suorittamista.

Lisävarusteet
 ● Rajoittamaton 360 asteen 

elektroninen ohjaus

 ● Asiakkaan nimi / logo 
koneen sivuilla

 ● Kumipuskuri

 ● Keräilylistan pidike tai 
tietokoneen näytön teline

 ● Suuri valikoima haarukoita

 ● Akunvaihtoteline

 ● Eteen asennettu turvakaide

 ● Kutistemuovirullan pidike

 ● Painonappikäyttö koneen 
sivulta

 ● Säilytyshylly nostettavalla 
kuljetustasolla

Tilava ajostaso Painonappikäyttö sivuilla

Mitsubishi materiaalin käsittelylaitteet, kuten muutkin 
tuotteemme, hyötyvät yhden maailman suurimpiin kuuluvan 
yhtiön valtavista resursseista ja edistyksellisestä teknologiasta. 
Joten, kun lupaamme laatua, luotettavuutta ja vastinetta rahoille, 
voit olla varma, että meillä on siihen mahdollisuudet.

Jokainen malli suuressa 
valikoimassa palkittuja trukkeja ja 
materiaalinkäsittelylaitteita, on rakennettu 
täyttämään korkeita laatuvaatimuksia ja 
suunniteltu työskentelemään sinun eduksesi, 
päivästä päivään ja vuodesta vuoteen, 
riippumatta olosuhteista.

Meillä on laaja verkosto erikoistuneita 
jälleenmyyjiä, jotka varmistavat, että trukkisi 
pysyy tuottavassa kunnossa. Mitsubishi 
Forklift Trucks pitää jatkuvasti nämä pisteet 
ajan tasalla. Meillä on aina sinua lähellä oleva 
jälleenmyyjä, joka on aina valmis ja halukas 
auttamaan, sijainnistasi riippumatta.

Ystävällinen ja paikallinen palvelu kattaa 
kaiken. Siihen kuuluu muun muassa 
käyttötarkoitukseen soveltuvan mallin ja 
varustelun löytäminen, joustavaa rahoitusta 
ja huoltopaketteja, lyömätön takuu, eripituisia 
vuokrasopimuksia ja nopeasti reagoiva 
huoltoverkosto. Lisäksi voidaan mainita alan 
nopeimmat ja varmimmat varaosatoimitukset.

Vain Mitsubishi voi antaa tämän yhdistelmän 
maailmanlaajuista, erinomaista suunnittelua 
ja paikallista tukea. Vain Mitsubishi 
tarjoaa näin korkealaatuiset tuotteet näin 
edulliseen hintaan ja vain Mitsubishi asettaa 
luotettavuuden näin korkealle tasolle. Ota 
hetiyhteyttää paikalliseen jälleenmyyjään ja 
katso mitä Mitsubishi voi sinulle tarjota.

www.mitforklift.com

Maxius ohjauspyörä
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HUOMAUTUS: Suorituskykyyn liittyvät tekniset tiedot voivat vaihdella 
normaalien valmistustoleranssien, ajoneuvon kunnon, renkaiden tyypin, 
lattian tai pinnan kunnon, käyttökohteen tai käyttöympäristön mukaan. 
Kuvien trukit saattavat olla lisävarusteilla varustettuja. Suorituskykyä 
koskevista erityisvaatimuksista ja paikallisesti saatavana olevista 
kokoonpanoista tulee keskustella Cat lift trucks -jälleenmyyjän kanssa. 
Cat Lift Trucks in periaatteena on parantaa tuotteita jatkuvasti. Tästä 
syystä jotkin materiaalit, vaihtoehdot ja tekniset tiedot voivat muuttua 
ilman erillistä ilmoitusta.


