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EDiA EM • FB16ANT 

Er zijn al vele namen voor 
bedacht. Wij noemen hem EDiA.

Sinds jaar en dag spelen onze 
elektrische trucks een hoofdrol 
op werklocaties over de hele 
wereld, waarbij zij voortdurend 
de grenzen verleggen van de 
verwachtingen die mensen 
hebben van elektrische 
vorkheftrucks en altijd de 
verwachtingen waarmaken die 
mensen hebben van Mitsubishi 
Forklift Trucks: rendement, 
betrouwbaarheid, prestaties.

Met EDiA EX beschikt u over 
een krachtige heftruck geschikt 
voor grote hefhoogten in krappe 
ruimtes, binnen en buiten.

De 3-wielige EDiA EM 
zorgde voor een unieke 
stuurinrichting voor heftrucks 
met contragewicht, waardoor het 
verplaatsen van ladingen veiliger 
en sneller gaat.

Nu is de EDiA XL 
geïntroduceerd, met het 

vermogen, de wendbaarheid en 
de uitzonderlijke veelzijdigheid 
die hem een ideaal alternatief 
maakt voor heftrucks met een 
interne verbrandingsmotor.

Maar daar wilden wij 
het zeker niet bij laten. 
Van onze toonaangevende 
bedieningselementen tot de 
ongeëvenaarde masten, elke 
elektrische heftruck die wij 
uitbrengen bevat wel een nieuwe 
innovatie. 

En dat doen wij niet 
zomaar voor de aardigheid; 
wij voegen geen functies toe 
voor de functies. Alles wat wij 
toevoegen moet bijdragen aan 
de kwaliteit en waardeverhogend 
werken voor u, zodat de 
machine u de best mogelijke 
gebruikerservaring geeft.

Alles wat wij op de  
machine toepassen moet de 
naam EDiA verdienen. 
De Elektrische Diamant.

EEN NORMSTELLER. 
EEN WERKPAARD. EEN REVOLUTIE.

RICHTINGWIJZENDE 
REVOLUTIE
Wanneer het werk zonder onderbreking door 
moet gaan, is iedere kleine energiebesparing 
waardevol. Doordat het systeem zo 
doorslaggevend succesvol was op onze 
bekroonde SENSiA-reachtrucks, hebben wij 
het 360-gradenstuursysteem doorgevoerd op 
de 3-wielige EDiA EM om het conventionele 
driepuntssysteem te vervangen. Geen 
onnodige stops meer om van richting te 
veranderen. Geen onnodige schokbelastingen 
van de lading meer. Geen verlies van 
productiviteit meer. Door de gehele bocht 
blijft de truck in beweging, zodat het 
transport soepel, snel en efficiënt verloopt.
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The Electric Diamond

EDiA EM • FB20AN
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EDiA EM • FB20AN

Wat is een heftruck zonder 
bestuurder? Je kunt de meest 
technisch geavanceerde 
heftruck ter wereld bouwen, 
met een waslij st aan 
prachtige functies, dikker 
dan een encyclopedie. Maar 
zo’n machine zal u nooit een 
optimaal rendement geven, 
wanneer geen rekening is 
gehouden met de bestuurder.

Wanneer u investeert in 
competente en capabele 
bestuurders, wilt u ook goed voor 
ze zorgen. U wilt ze beschermen 
tegen de stress en belastingen 
van zwaar en veeleisend werk. 
Want u weet, wie goed is voor 
zij n medewerkers, is goed voor 
zij n bedrij fsresultaten.

Daarom levert Mitsubishi 
Forklift Trucks baanbrekend 
werk op het gebied van 
vingertopbediening, op onze 

ongekend ergonomische 
en veelzij dig verstelbare 
armsteunen.

Daarom houden wij  de 
uitwendige afmetingen van onze 
trucks compact, maar doen wij  
nooit concessies voor wat betreft 
de cabineruimte. Wij  weten, 
iedere bestuurder is anders 
gebouwd.

Daarom maken wij  de in- en 
uitstap van onze cabines zo 
eenvoudig mogelij k. Daarom 
houden wij  het geluidsniveau op 
oorhoogte van de bestuurder 
zo laag mogelij k. Want hoe 
stressvrij er u een dienst voor een 
bestuurder kunt laten verlopen, 
hoe langer u uw bestuurders 
scherp kunt houden, des te beter 
af zullen zij  en uzelf zij n.

Zorg goed voor het 
belangrij kste component en al 
het andere volgt vanzelf.

DE FAVORIET VAN ELKE 
BESTUURDER

SENSITIVE DRIVE 
SYSTEM

Bij  de EDiA EX bieden 
het rij pedaal en de 
vingertopbediening het 
voordeel van ons unieke 
“Sensitive Drive System” 
(Gevoelig Rij Systeem) SDS. 
Het systeem is populair 

bij  chauff eurs vanwege het intuïtieve 
‘gevoel’. SDS registreert of er assertief of 
voorzichtig met de truck wordt omgegaan 
en reageert op elke specifi eke situatie 
door de gewenste handelingen soepel en 
gemoduleerde uit te voeren.
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SENSORWAARDE

LANGZAME
ZONE

SNELLE
ZONE

Snel naar maximumsnelheid

Profiel gemiddeld snelle respons

Profiel trage respons

Standaardcurve controller
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LI-ION-
ACCUSYSTEMEN*

Ons krachtige Li-ion-
batterĳ systeem is tot 30 procent 
effi  ciënter dan z’n loodconcurrent 
en ontworpen om aan de eisen van 
uw bedrĳ f te voldoen - waaronder 
meerploegendiensten (24/7) - 
zonder dat er reservebatterĳ en 
nodig zĳ n. Daarnaast is het 
systeem nagenoeg storingsvrĳ  
dankzĳ  zĳ n ontwerp dat bĳ zonder 
onderhoudsarm is en schade aan de 
cellen voorkomt.

EDiA EM • FB20AN EDiA EM • FB16ANT 

* De optionele Li-ion-accu’s zij n verkrij gbaar in specifi eke regio’s en de opties kunnen per model variëren. 
Vraag uw dealer welke Li-ion-opties verkrij gbaar zij n voor de door u geselecteerde heftruck.
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Tot nu toe, laat zelfs de 
schoonste heftruck sporen van 
fij ne metaaldeeltjes achter in 
de lucht: remstof. Maar bij  de 
EDiA zij n de natte remschij ven 
compleet omsloten - ze zij n 
dus niet alleen onderhoudsvrij  
en ongevoelig voor natte 
omstandigheden, ze houden ook 
elk remstofdeeltje uit de buurt 
van kwetsbare voorraden. 

En niet alleen de remmen 
doen het perfect onder 
natte omstandigheden. EDiA 
wordt standaard geleverd 
met beschermingsklasse 
IP54, wat inhoudt dat u de 
elektrische vorkheftruck 

kunt gebruiken voor vochtige 
materialen, in omgevingen met 
spatwater of waternevel en in 
reinigingsinstallaties. En dankzij  
energiezuinige innovaties, zoals 
onze baanbrekende elektrische 
on-demand-stuurbekrachtiging, 
verbruiken onze elektrische 
vorkheftrucks minder energie 
- u werkt dus langer op één 
acculading. Zoekt u consistente, 
robuuste prestaties – maar 
moet u rekening houden met 
het milieu - dan is dit uw nieuwe 
werkgezel: EDiA.

WERK GROEN,
WERK SCHOON.

INTELLIGENT 
STUURSYSTEEM

Met ons unieke ICS-systeem 
kunnen bestuurders een 
maximale productiviteit 
behalen dankzĳ  de 
stuurondersteuning. Dit 
systeem verlaagt automatisch 

de rĳ snelheid vanaf het moment dat er 
wordt ingestuurd, zodat een forse ingreep 
halverwege de bocht achterwege blĳ ft. Met 
het toenemen van de stuurhoek, wordt de 
snelheid progressief en vloeiend verlaagt. 
Het stabiele, kantelvrĳ e stuurgedrag van 
EDiA EX geeft bestuurders een optimaal 
zelfvertrouwen en bevordert veilig werken.
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STUURHOEK 0˚ 90˚

Gebied met maximumsnelheid rechtuit

Licht dalende curve om bestuurder
op functie te attenderen

Sterk dalende curve, remmen en 
snelheidsverlaging

Gebied met sterk verlaagde rijsnelheid

0˚ 90˚

Gebied met maximumsnelheid rechtuit

Licht dalende curve om bestuurder op 
functie te attenderen

Sterk dalende curve, remmen en 
snelheidsverlaging

Gebied met sterk verlaagde rijsnelheid

DE KLEINSTE 
DRAAICIRKEL

De vierwielige modellen 
van de EDiA en de EDiA EX
keren, letterlij k, waar ze 
staan. Aan de achterzij de 
maken de wielen een 
indrukwekkende draai van 
100°, terwij l de dubbele 
aandrij fmotoren aan de 
voorzij de onafhankelij k van 
elkaar werken, wat leidt tot 
een ongekend wendbare 
vierwielbesturing.

 EDiA EM



Mitsubishi Forklift Trucks 7

EDiA EX • FB25N 
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INTUÏTIEVE 
BEDIENING

Grote keuze in cabines Vlot reagerende 
vingertopbediening

FeatherTouch-besturing Groot vloeroppervlak

EDiA EM • FB16ANT 
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FB14-20A(C)N(T)
Volrubberen banden voor 3- & 4-wielige heftrucks
48VAC-voeding 1,4 – 2,0 ton

Dit is de EDiA EM. Het is de 
intelligentste heftruck op de 
markt en tegelij kertij d een van 
de duurzaamste. Deze heftruck 
is voorzien van talloze praktische 
functies en biedt wendbaarheid, 
vermogen en betrouwbaarheid, 
precies wat u van een Mitsubishi 
mag verwachten.

De elektrische heftrucks van 
48 V met drie en vier wielen zij n 
ontworpen en ontwikkeld om te 
presteren; de besturing werkt 
intuïtief en past de prestaties van 
de machine aan afhankelij k van de 
bestuurder.

De geavanceerde software van 
de EDiA EM analyseert het gedrag 
van de heftruck in realtime en past 
het automatisch aan zodat de 
heftruck niet alleen veilig, maar 
ook productief werkt.

• Automatische parkeerrem 
met hellingrem
De heftruck stopt automatisch 
bij het loslaten van het 
rijpedaal en voorkomt 
wegrollen op hellingen. Het 
gebruik van een hendel of 
schakelaar is niet meer nodig.

• Snelle toegang tot het 
accucompartiment
Eenvoudig te openen voor 
een snelle controle van de 
accu en voor onderhoud, met 
maximale ventilatie tijdens 
het opladen.

• Accuwissel via zijkant
De geïntegreerde glijrollen maken 
een snelle vervanging van de accu 
mogelijk, zodat de machine tijdens 
meerdere diensten inzetbaar blijft. 
(Optie).

• Sensitive Drive System
Een intuïtief bestuurdershulpsysteem 
voor verbeterde veiligheid. Het 
vermogen wordt geregeld op basis 
van de stuurhoek en de snelheid van 
voet- en vingerbedieningen.

• Intelligent systeem voor bochten
De snelheid wordt bij het ingaan van 
een bocht dynamisch gereduceerd 
en gedurende de gehele bocht 
bijgesteld, zodat de machine 
maximaal stabiel blijft in alle 
bochten.

Eenvoudig in-/
uitstappen

Grote instapopening

Hendel voor handmatige 
bediening

Helder en overzichtelijk 
display

MODEL CAPACITEIT

FB14ANT  1400 kg

FB16ACNT  1600 kg 

FB16ANT  1600 kg 

FB18ACNT  1800 kg

FB18ANT  1800 kg 

FB20ANT  2000 kg

MODEL CAPACITEIT

FB16ACN  1600 kg 

FB16AN  1600 kg 

FB18ACN  1800 kg

FB18AN  1800 kg 

FB20AN  2000 kg 

EDiA EM • FB20AN
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OP MAAT GEMAAKT

Optioneel acryldak Optioneel kraanhulpstuk F2-duimknop stuuras >100°

EDiA EM • FB20AN
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FB14-20A(C)N(T)
Volrubberen banden voor 3- & 4-wielige heftrucks
48VAC-voeding 1,4 – 2,0 ton

Volledig uitgeruste 
cabine

Optioneel 
rijrichtingspedaal

Optionele verlichtingsset

Optioneel zonnescherm

EDiA EM • FB20AN

• Hydraulisch systeem met 
loadsensing
Om de werkzaamheden consistent 
veilig en effi  ciënt te laten verlopen, 
worden de prestaties van de heftruck 
automatisch afgestemd bij het 
werken met lasten op meer dan 2 m 
hoogte (standaard voor masten van 
3,5 m)

• Wendbaar in krappe ruimten
De achteras stuurt in een hoek 
van maar liefst 100°. Dubbele 
aandrijfmotoren zorgen ervoor dat 
de wielen in stilstand soepel draaien 
zonder de machine eerst nog een 
‘duw’ te geven. (4-wielige modellen)

• Tijdbesparend 360°-stuursysteem 
op modellen met 3 wielen 
Betekent dat de bestuurder de 
heftruck continu in beweging kan 
houden - waardoor in elke bocht tijd 
wordt bespaard. (Optie).

• ECO-modus
Een energiezuinige modus 
met zeer actieve regeling die 
geknipt is voor lange diensten, 
trainingssessies en voor 
minder ervaren gebruikers.

• PRO-modus
Voor ervaren gebruikers 
biedt deze modus het 
voordeel van een verhoogd 
prestatievermogen voor meer 
intensieve werkzaamheden.

• Aangepaste instellingen
Servicemonteurs kunnen 
de heftruck met behulp van 
TruckTool afstemmen op 
specifi eke situaties.

• Zeer duurzame slangen
Bestand tegen slijtage en 
uiteenlopende temperaturen, 
voor minimale stilstand en 
onderbreking.

• Passive Sway Control
Het chassis beweegt iets 
mee om de beweging van 
een opgeheven last te 
compenseren en deze te 
dempen.

• Nauwkeurig kantelen en 
zijdelings verplaatsen
Maakt een uiterst precieze 
besturing mogelijk om 
sneller en veiliger te kunnen 
manoeuvreren.
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CONTROLE 
VERHOOGT HET 
VERTROUWEN

EDiA EX • FB25N 
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FBN-serie
Volrubberen banden voor 4-wielige heftrucks
80VAC-voeding 2,5 – 3,5 ton

Alles van de EDiA EX geeft 
vertrouwen. Robuuste 
bouwkwaliteit van Mitsubishi 
Forklift Trucks, eenvoudig, 
doeltreff end ontwerp… en 
de soepele, instinctieve 
bediening waarmee het werk 
meteen de eerste keer goed 
wordt uitgevoerd. Dankzij  de 
indrukwekkende resthefcapaciteit 
levert de EDiA EX het extra 
vermogen dat u nodig hebt om 
grotere ladingen tot een hoogte 
van 7 meter te tillen. De dubbele 
aandrij fmotoren en de stuurhoek 
van de achteras van > 100° 
zorgen ervoor dat u zelfs in de 
krapste ruimtes kunt beschikken 
over het vermogen van een zware 
heftruck.

En bij  dat alles staat steeds de 
veiligheid voorop. Elk aspect, van 
het eenspaaks stuurwiel tot het 
slim opgehangen contragewicht, 
verbetert het totaaloverzicht van 
de bestuurder over het uit te 
voeren werk. Geen dure franje, 
maar gewoon een uitstekend 
heftruckontwerp. Bovendien kan 
deze heftruck dankzij  zij n 
afgesloten (IPX4) natte 
remschij ven overal aan het werk. 
Ongeacht of het een hygiënische 
omgeving met nuluitstoot is - 
waarbij  de interne remmen het 
remstof elimineren - of een 
laadklus buiten in de regen. Maar 
de EDiA EX blinkt vooral uit in 
rij eigenschappen. Vanaf het 
moment dat u plaatsneemt achter 
het stuurwiel valt alles op z’n 
plek. Bestuurders voelen zich 
meteen thuis - en leveren 
topprestaties vanaf de eerste dag.

• Automatische parkeerrem met 
hellingrem 
De heftruck stopt automatisch bij 
het loslaten van het rijpedaal en 
voorkomt wegrollen op hellingen. 
Het gebruik van een hendel of 
schakelaar is niet meer nodig.

• Sensitive Drive System
Een intuïtief bestuurdershulpsysteem 
voor verbeterde veiligheid. Het 
vermogen wordt geregeld op basis 
van de stuurhoek en de snelheid van 
voet- en vingerbedieningen.

• Intelligent systeem voor bochten
De snelheid wordt bij het ingaan van 
een bocht dynamisch gereduceerd 
en gedurende de gehele bocht 
bijgesteld, zodat de machine 
maximaal stabiel blijft in alle 
bochten.

• ECO-modus
Een energiezuinige modus met zeer 
actieve regeling die geknipt is voor 
lange diensten, trainingssessies en 
voor minder ervaren gebruikers.

Helder, informatief 
display

Extra grote instaptrede

Automatische parkeerrem 
met hellingrem

MODEL CAPACITEIT

FB25N  2500 kg 

FB25CN  2500 kg

FB30N  3000 kg

MODEL CAPACITEIT

FB30CN  3000 kg 

FB35N  3500 kg
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HET 
ZELFVERTROUWEN 
VERBETERT HET 
WERK

EDiA EX • FB25N 
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FBN-serie
Volrubberen banden voor 4-wielige heftrucks
80VAC-voeding 2,5 – 3,5 ton

• PRO-modus
Voor ervaren gebruikers 
biedt deze modus het 
voordeel van een verhoogd 
prestatievermogen voor meer 
intensieve werkzaamheden.

• Aangepaste instellingen
Servicemonteurs kunnen 
de heftruck met behulp van 
TruckTool afstemmen op 
specifieke situaties.

• Overzichtelijke plaatsing van 
de componenten
De onderdelen zijn zorgvuldig 
ontwikkeld voor een snelle, 
gemakkelijke toegang, 
kortere stilstandtijden en 
verlaging van de kosten voor 
routinewerkzaamheden.

• Volledig verstelbare rijpositie
De posities van stoel, 
armsteun en stuurwiel kunnen 
worden aangepast aan de 
specifieke bouw van iedere 
bestuurder.

• Volop opbergruimte
Alle benodigdheden kunnen 
eenvoudig binnen handbereik 
worden opgeborgen.

• Nauwkeurig kantelen en 
zijdelings verplaatsen
Lastige manoeuvres kunnen 
sneller en veiliger worden 
uitgevoerd, dankzij de uiterst 
precieze besturing.

• Royale voetruimte
Biedt voldoende ruimte voor 
schoenmaat 50 en groter 
(EU), zodat bestuurders hun 
voeten altijd in een natuurlijke, 
ergonomische positie kunnen 
neerzetten.

• Extra grote en lage opstap 
Veilig in- en uitstappen zonder 
uitglijden.

• Brede open cabine
Eenvoudige toegang en volop 
instelmogelijkheden voor een 
comfortabele rijpositie.

• Ongekend 360°-zicht rondom
Het geoptimaliseerd ontwerp van de 
mast, het stuurwiel, het dashboard 
en het contragewicht geven de 
bestuurder maximaal zicht voor een 
veilig gebruik.

• Heldere, informatieve 
kleurendisplay
Eenvoudig afleesbaar onder elke 
hoek – zelfs bij rechtstreeks 
invallend zonlicht. Perfect 
gepositioneerd voor een optimaal 
overzicht voor de bestuurder, 
zonder het zicht vanuit de cabine te 
belemmeren.

• Aanraakgevoelige 
vingertopbediening
Veerbekrachtigd voor natuurlijke, 
fijngevoelige bediening.

Werkt onder alle 
weersomstandigheden

Eenvoudig in-/
uitstappen

Dubbel pedaal-indeling

ErgoCentric adjustable 
armrest with integrated 
fingertip control 

Achteras stuurt over meer 
dan 100°
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STIL EN STABIEL

FB50N

Dubbele joysticks Vingertipbediening Stuurwiel Ergonomische stoel en 
armsteun



Mitsubishi Forklift Trucks 17

Het is algemeen bekend dat een 
bestuurder in een comfortabele 
positie ook productiever is. De EDiA
XL heeft een cabine met rubberen 
afdichtingen die microtrillingen 
minimaliseren en het totale 
geluidsniveau binnen de cabine is 
slechts 65 dB. 

EDiA XL is tevens uitgerust 
met airco en verwarming, zodat 
de temperatuur aan de wensen 
van de bestuurder kan worden 
aangepast. Deze gecombineerde 
functies creëren een stressvrĳ e 
omgeving waarin de bestuurder 
zich kan concentreren op zĳ n werk. 
Voor optimale hantering heeft de 
EDiA XL dubbele joysticks waarmee 
gelĳ ktĳ dige hef- en kantelfuncties 
mogelĳ k zĳ n, evenals Adaptive Lift 
Control (ALC) voor extra stabiliteit en 
geringe beweging in het chassis bĳ  
het neerlaten van ladingen.

De EDiA XL is het beste 
alternatief voor een heftruck met 
verbrandingsmotor en heeft zelfs 
aantoonbaar het meest effi  ciënte 
energieverbruik in zĳ n klasse. U gaat 
dus langer door, zonder uitstoot.

• AutoBoost* 
Acceleratie- en 
koppelverhogingsfuncties 
zorgen voor meer vermogen 
wanneer dat nodig is, zoals op 
hellingen.

• Sterke mast met onbelemmerd 
zicht 
Constructie van de 
vrijeheffi  ngscilinder is 
geoptimaliseerd waarbij de 
slangen over kettingen liggen 
voor een uitstekend zicht.

• Elektronisch diff erentieelslot* 
Na inschakeling biedt het 
elektronische diff erentieelslot de 
heftruck de best mogelijke tractie door 
beide voorwielen te laten draaien. Dit 
kan vooraf worden ingesteld om in te 
schakelen wanneer de snelheid laag is 
of de stuurhoek beperkt.

• Ongeëvenaard 360° zicht
Een geoptimaliseerd ontwerp 
van mast, stuurwiel, dashboard 
en contragewicht biedt maximaal 
zicht op lading, vorken, voor- en 
achterwielen en zorgt voor een veilige 
en vertrouwde bediening in krappe 
ruimten.

• Volledig verstelbare rijpositie
Maakt het mogelijk om de stoel-, 
arm- en stuurwielpositie perfect op de 
unieke wensen van elke bestuurder af 
te stemmen.

• Vierwielbesturing (4WS)
De aandrijvingsmotoren van de 
vooras draaien in tegenovergestelde 
richting voor meer grip en nauwkeurig 
rijgedrag. De achteras stuurt tot 100° 
met dubbele aandrijvingsmotoren 
voor onmiddellijk, soepel draaien 
op de plaats en geen “schokken” 
bij wegrijden. Dat biedt uitstekende 
manoeuvreerbaarheid in krappe 
ruimtes.

LED-verlichting

Gemakkelijk laden 

Ruime cabine

Beschermkap met 
onbelemmerd zicht

MODEL CAPACITEIT

FB40N 4000kg

FB45N 4500kg

FB50CN 5000kg

MODEL CAPACITEIT

FB50N 5000kg

FB50NH 5000kg

FB55NH 5500kg 

FB50N

FB40-55(C)N(H)-serie
Volrubberen banden voor 4-wielige heftrucks
80VAC-voeding 4,0-5,5 ton

* Patent pending



18 mitforklift.com

GRENDiA EX GRENDiA ES EDiA EM EDiA EM

LAAT ONS ZOEKEN WAT  
HET BEST BIJ U PAST.

Vertrouwen ontstaat als u weet dat u het juiste hulpmiddel 
hebt voor het werk. Hetzelfde geldt voor uw vorkheftruck.

Met ons gevarieerde assortiment contragewicht- en 
magazijnapparatuur hebt u gegarandeerd iedere keer de 
juiste truck – wat voor werk het ook is.

Onze trucks zijn ontworpen met uw succes in gedachten 
en bieden geweldige prestaties, innovaties en veiligheid.

Deze kunnen iedere taak aan en hebben een ruime keuze 
aan configuraties om aan al uw wensen te voldoen.

Laat uw plaatselijke Mitsubishi-dealer u dus vandaag nog 
helpen zoeken wat het best bij u past.

LPG-heftruck Elektrische 3 
wieler heftrucks

Elektrische 4 
wieler heftrucks

Diesel-heftrucks

De trucks GRENDiA 
en TREXiA van 1,5 tot 
10,0 ton zijn krachtig, 
betrouwbaar en precies, 
en ze zijn goed voor 
iedereen: het milieu, 
uw bestuurders en uw 
brandstofverbruik

De serie GRENDiA 
met massief rubberen 
banden of halfmassieve 
banden biedt zowel 
binnen als buiten een 
hoge efficiëntie en lage 
emissies, een winnende 
combinatie.

De elektrische EDiA 
met drie wielen is 
gebruiksvriendelijk, 
innovatief en flexibel; 
op deze truck kunt u 
altijd vertrouwen, ook in 
kleine ruimtes en onder 
natte omstandigheden.

Onze elektrische trucks 
met vier wielen zijn 
bijzonder krachtig en 
hebben geen enkele 
moeite met de zwaarste 
werkzaamheden en 
langste diensten, altijd 
en overal. 
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www.mft2.eu/youtube

VELiA ESSENSiA ES

Zie Mitsubishi zelf in actie:

www.mft2.eu/youtube

Electro 
pallettrucks

Stapelaars Reach, multi-
way en turret 
trucks

Order-
verzameltrucks

Deze harde werkers 
kunnen overal worden 
ingezet: van korte 
shuttlewerkzaamheden 
tot toepassingen 
waarbij  lange afstanden 
moeten worden 
afgelegd.

Onze veelzij dige 
stapelaars, waaronder 
de populaire AXiA, zij n 
compact en eenvoudig 
in gebruik, en bieden 
daardoor een hoge 
productiviteit, ongeacht 
de werksituatie.

Met onze SENSiA-serie 
van reachtrucks en 
multi-way trucks brengt 
u uw productiviteit tot 
nieuwe 
hoogten.

De orderverzamelaars 
van de serie VELiA
kunnen tot een hoogte 
van 10,5 meter werken 
en bieden effi  ciënte 
prestaties op alle 
niveaus.

PBS20N-serie SBR12-20N-serie
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Zoals elk product dat de naam 
“Mitsubishi” draagt, profiteren 
onze interne transportmiddelen 
van de lange traditie, omvangrijke 
hulpmiddelen en geavanceerde 
technologie van een van ‘s werelds 
grootste ondernemingen: Mitsubishi 
Heavy Industries Group.

MHI ontwikkelt ruimtevaartuigen, 
straalvliegtuigen, energiecentrales 
en nog veel meer en is 
gespecialiseerd in die technologieën 
waarin prestaties, betrouwbaarheid 
en superioriteit bepalen of u slaagt of 
faalt...  

Dus als wij u kwaliteit, 
betrouwbaarheid en waarde voor uw 
geld beloven, dan zijn dat garanties, 
omdat wij over de mogelijkheden 
beschikken om ze te realiseren.

U ZULT NOOIT ALLEEN 
WERKEN.

Als uw plaatselijke, geautoriseerde 
dealer zorgen wij ervoor dat uw 
trucks dankzij onze uitgebreide 
ervaring, onze technische 
uitmuntendheid en onze toegewijde 
klantenservice blijven werken.

Wij zijn uw plaatselijke experts en 
worden ondersteund via efficiënte 
kanalen naar de volledige organisatie 
voor Mitsubishi Forklift Trucks. 

Waar u zich ook bevindt, wij zijn 
altijd in de buurt; en wij kunnen u 
altijd helpen. De prestatiespecificaties kunnen variëren afhankelijk van de 

standaard productietoleranties, de staat van het voertuig, het 
gebruikte type banden, de staat van de vloer of ondergrond, de 
toepassing waarvoor en de omstandigheden waarin de machine 
wordt gebruikt. De getoonde truck kunnen zijn voorzien van opties 
die niet-standaard zijn.

Voor specifieke prestatiesvereisten en lokaal verkrijgbare 
configuraties kunt u contact opnemen met uw dealer.

Wij volgen een beleid van continue productverbetering. Daarom 
is het mogelijk dat sommige materialen, opties en specificaties 
worden gewijzigd zonder kennisgeving.
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