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Valmiina toimintaan... ja valmiina kaikkiin haasteisiin myös 
ahtaissa tiloissa

Ajotasolla varustetut lavansiirtovaunut,
myös kahden lavan käsittelyyn • 2.0 – 2.5 tonnia

Tiivistetyt, suojatut ja jokaisessa 
järjestelmässä erittäin vähän huoltoa 
vaativat ajotasolliset PREMIA EM 
-lavansiirtovaunut on rakennettu 
selviämään vaativimmissakin 
olosuhteissa. Epätasaisesta alustasta, 
roiskevedestä, pölystä ja kovasta 
käsittelystä huolimatta ne hoitavat 
työnsä ongelmitta. Käyttäjä voi 
tuntea olonsa aina turvalliseksi ja 
luottavaiseksi ergonomisella ajotasolla, 
jossa helppokäyttöinen ohjaussauva 
mahdollistaa trukin intuitiivisen käsittelyn 
ja pitää tilanteen aina hallinnassa.

Saatavana sekä vakiomalli 
(PBV20N2) että raskaan sarjan 
malli (PBF25N2) erilaisten tarpeiden 
täyttämiseksi. PBF25N2 on suunniteltu 
keskeytyksettömään, tiivistahtiseen 
käyttöön pitkillä matkoilla ja raskailla 
kuormilla. Sen huippunopeus on 
8,5 km/h (valinnaisena 12 km/h). 
Vakiomalli PBV20N2 sopii erinomaisesti 
lavansiirtotöihin logistiikkaterminaaleissa 
ja teollisuusvarastoissa sekä ajoneuvojen 
kuormaukseen ja purkamiseen. 
Lisäksi saatavana on nerokas kahden 
lavan malli (PBV20ND), joka pystyy 
käsittelemään kahta lavaa kerrallaan. 
Ihanteellinen kahteen kerrokseen 
pinottujen kuormalavojen kuormaukseen 
ja purkamiseen.

Rakenne ja Runko
 ● Suljettu alusta suojaa lialta, pölyltä ja 

muilta hiukkasilta ja vähentää kulumista.

 ● Suuri vakavuus on varmistettu 
kahdella linkitetyllä kääntyvällä pyörällä 
- keskellä olevan vetopyörän vierellä - 
kahden kuormapyörän lisäksi.

 ● RapidAccess ominaisuudet 
mahdollistaa nopean ja helpon pääsyn 
tarkistus- ja huoltokohteisiin.

Haarukat
 ● Erikoislujat haarukat tarjoavat 

kestävän, hitsatun rakenteen ja pyöristetyt 
kärjet liukuvat vaivattomasti kuormalavan 
alle.

 ● Markkinoiden suurin nostokorkeus 
(135 mm) tekee käytön helpoksi kaltevalla 
pinnalla ja lastauslaiturilla, jopa rikkinäisiä 
kuormalavoja siirrettäessä. (Vain PBV20N2 
ja PBF25N2)

 ● Kompakti duplex-masto on tarjolla 
kahdella nostokorkeudella (1600 ja 2000 
mm); suurin nostokyky on 2000 kg (tai 1000 
kg/ kuormalava), ja se antaa optimaalisen 
näkyvyyden eteen. (vain PBV20ND)

Käyttö
 ● Tehokas, tiivistetty moottori ja 

Vulkollan-vetopyörä takaavat pitkän 
käyttöiän.

 ● Öljyllä täytetty voimansiirto kestää 
iskuja, on hiljainen ja vaatii vain vähän 
huoltoa.

 ● Kelluva käyttöyksikkö vähentää 
tärinää, lisää mukavuutta ja vähentää 
huollontarvetta.

 ● Pölysuojatut kuormapyörät vaativat 
vähemmän huoltoa ja varaosia.



1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.4
4.8
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.33
4.34
4.35

5.1
5.2
5.3
5.7
5.10

6.1
6.2
6.4
6.5

8.1

Mitsubishi
PBV20N2

2000
600
960
1421

 
660 

950 / 1710
535 / 125

 
Vul/Vul

85 × 75
230 × 70
125 × 55
2+1x /4
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375
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1180 / 1350
85

1852 (3) / 2346 (3) 
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1920 (3) / 2400 (3)
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0.035 / 0.05
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Akku
Käyden ohjattava/Seisten käytettävä

Akku
Käyden ohjattava/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
Nostokorkeus
Istuimen tai ajoläpän (kokoon puristettu) korkeus
Ohjausaisan korkeus/ ohjauskonsoli (väh./enimm.)
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 1000 x 1200 mm, poikittainen kuorma, astinlauta ylös/alas
Työskentelykäytävän leveys (Ast), kuormalava 800 x 1200 mm, pitkittäinen kuorma, astinlauta ylös/alas
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)

Ajotasolla varustetut lavansiirtovaunut, 
myös kahden lavan käsittelyyn • 2.0 – 2.5 tonnia

N U M E R O  Y K S I

Ykkönen luotettavuudessa… ykkönen 
tuottavuudessa… riippumatta 
olosuhteista

Kompakti, tehokas ja joustava, PREMIA 
lavansiirtovaunut täyttävät kaikki 
tarpeet

Jatkuva parannus voi johtaa muutoksiin näissä teknisissä tiedoissa.

(1) Lisävarusteet: Korkeampi kulkunopeus – 12 km/h enintään 600 kg:n kuormilla. (2) D2000 (3) 375 Ah:n akulla l2-mitta kasvaa 72 mm:llä (4) 500 Ah:n akulla l2-mitta kasvaa 72 mm:llä

Ast = Työskentelykäytävän leveys

Ast3 = Työskentelykäytävän leveys (b12 <1000 mm)

Ast = Wa + √(l6 – x)2+ ( b12 / 2)2+ a

Ast3 = Wa + l6 -x +a

Wa = Ulompi kääntösäde

l6 = Kuormalavan pituus

x = Kuormauspyörän akseli haarukkapäähän

b12 = Kuormalavan leveys

a = Turvaväli = 2 x 100 mm
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mitforklift@mcfe.nl    www.mitforklift.com

PBV20ND

Ohjausjärjestelmä
 ● Uudenaikainen ohjausaisa 

on ergonominen, mukava ja 
turvallinen.

 ● Pieni kääntösäde yhdessä 
kompaktin alustan ja hyvän 
näkyvyyden kanssa tekevät 
tästä trukista näppärän ja 
helposti käsiteltävän.

Jarrut
 ● Regeneroiva jarrutus 

tehostaa hallittavuutta ja 
vähentää jarrujen kulumista.

 ● Seisontajarru kytkeytyy 
automaattisesti päälle 
tarpeen mukaan, antaen 
lisäturvallisuutta kaltevilla 
pinnoilla.

Hydrauliikka
 ● Nopeat nosto- ja 

laskunopeudet parantavat 
tuottavuutta.

Sähkö- ja 
hallintalaitteet

 ● Uuden sukupolven 
monitoimiohjain ohjaa 
pehmeästi ja äänettömästi 
sekä ajoa että nostoa ja pitää 
huollettavien osien määrän 
minimissä.

 ● Täydellinen ohjelmoitavuus 
säätää kiihtyvyyttä, ajonopeutta 
ja jarrutusta käyttötavalle 
ja kuljettajan tottumuksille 
sopivalla tavalla.

 ● Vianetsintäjärjestelmä 
ja vikamuisti nopeuttavat 
huoltoa ja auttavat estämään 
vaurioita.

 ● Vedenpitävä johdotus 
ja liittimet yhdistettynä 
suljettuun akkutilaan ja 
roiskevesikanaviin estävät 
järjestelmän viat ja korroosion.

 ● Monikäyttöinen akkutila 
on rakennettu niin, että siihen 
sopii sekä DIN, että BS kokoiset 
akut erilaisilla kapasiteeteilla 
käyttäjän tarpeiden ja olemassa 
olevien akkujen mukaan. (Vain 
PBV20N2 ja PBF25N2)

 ● Suurtehoakut tuottavat 
vakiona 375 Ah ja jopa 500 
Ah PBF25N2-mallissa pitkiä 
työvuoroja varten.

Käyttäjän ympäristö ja 
käyttölaitteet

 ● Suurikokoinen alas 
taitettava ajoläppä sille on 
helppo nousta ja siltä on helppo 
astua alas. Kun ajoläppä on 
taitettu alas, korkealla olevat, 
pehmustetut sivutangot tekevät 
seisomaasennosta turvallisen ja 
ergonomisen.

 ● Hyvin pitävä kumipinta 
estää liukastumiset ja tarjoaa 
pehmustetun tuen.

 ● Mahdollisuus valita kahden 
toimintatavan välillä 
avaimella lisää turvallisuutta, 
energiatehokkuutta ja 
tuottavuutta. (Vain PBV20N2 ja 
PBF25N2)

 ● Valinnaiset ergonomiset 
vivut tekevät taakkojen 
nostosta ja laskusta helppoa – 
myös käsineet kädessä.

 ● Ryömintänopeustoiminto 
ja ohjausaisan lukituksen 
ohitus ovat vakiovarusteita 
parantamaan trukin 
hallittavuutta ja turvallisuutta 
ahtaissa paikoissa.

 ● Helppokäyttöiset 
hallintalaitteet vähentävät 
kuljettajan väsymistä ja 
minimoivat virhetoiminnat 
turvallisuutta lisäävällä tavalla.

 ● Maxius-ohjauspyörä 
tarjoaa parasta ergonomiaa, 
mukavuutta ja muotoilua, 
jossa kaikki hallintalaitteet 
ovat helposti käsillä. (Vain 
PBF25N2.)

 ● Puoliksi sivuttainen 
työskentelyasento minimoi 
ylävartalon ja niskan liikkeet 
vähentäen rasitusta. (Vain 
PBF25N2.)

 ● Akkujen varaustilan näyttö 
on vakiovaruste ja sillä 
suojataan akkuja ja seurata 
trukin käyttöä.

 ● Monitoiminäyttö 
kertoo kuljettajalle ja 
huoltomekaanikolle 
mahdollisista ongelmista, mikä 
auttaa estämään vaurioita, ja 
muistuttaa tärkeistä huolloista.

Optiot
 ● Käynnistys PIN-koodilla 

virtalukon sijaan

 ● Suurempi ajonopeus - 12 
km/h - jopa 600 kg taakoilla

 ● Kylmävarastomuunnos 
(luokka III, - 35 °C)

 ● Suuri valikoima erikokoisia 
haarukoita

 ● Asiakkaan nimi/logo/ 
koristelu sivupaneeleissa

 ● Haarukoiden takanoja

 ● Valikoima erilaisia veto- ja 
kuormapyöriä erilaisiin 
tarkoituksiin

 ● Rullat, jotka helpottavat 
haarukan vientiä lavan 
sisään

 ● Isot nosto-/laskuvivut

 ● Tanko lisälaitteiden 
asentamista varten

 ● Tilaa 500 Ah:n akulle
(vain PBF25N2.)

Markkinoiden johtava nostokorkeus Suurikokoinen ajotaso

 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

Korkealle sijoitetut pehmustetut 
sivutangot
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Kahden lavan

 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.


