Asortyment spalinowych i elektrycznych
wózków widłowych Mitsubishi

jakość | niezawodność | opłacalność

Dlaczego warto
wybrać Mitsubishi
Maszyny Mitsubishi — w charakterystycznym,
zielonym kolorze — można co dzień spotkać
w zakładach i magazynach na całym świecie.
Oferowane przez nas wózki widłowe i podnośnikowe,
wózki do kompletacji zamówień, układarki i inne
maszyny są niezbędne do wykonywania najbardziej
pracochłonnych i wymagających zadań.
Nie bez powodu cieszą się tak wysokim statusem. Z ich
pomocą tysiące przedsiębiorstw osiąga maksymalną
produktywność i wydajność. Marka Mitsubishi
nierozerwalnie kojarzy się z jakością, niezawodnością oraz
doskonałą relacją wartości do ceny.

Bezkonkurencyjne produkty
Nasz wielokrotnie nagradzany dział badawczo-rozwojowy
skupia się na zapewnianiu użytkownikom wysokiego
komfortu pracy. Dba by maszyny wyróżniały się
niezawodnością, właściwościami jezdnymi na najwyższym
w branży poziomie oraz stanowiły wzór w zakresie zużycia
paliwa i emisji spalin.
Co najważniejsze, nasza oferta obejmuje ponad
150 różnych modeli i szeroki wachlarz konfiguracji, więc
na pewno znajdziemy maszynę idealnie dopasowaną do
Twoich potrzeb.

Wiodące na rynku wsparcie

Niezwykłe dziedzictwo

Doskonale wiemy, że nawet najlepszym
maszynom do pracy z maksymalną
wydajnością potrzebne jest najwyższej klasy
wsparcie. Wsparcie stanowi nieodłączną
część naszej specjalnej oferty. W tym
celu starannie selekcjonujemy naszych
certyfikowanych dealerów Mitsubishi.

Oferowane produkty czerpią ze znamienitego
dziedzictwa, bogatych zasobów
i nowoczesnych technologii grupy Mitsubishi
Heavy Industries (MHI).
Koncern MHI specjalizuje się
w opracowywaniu wydajnych, niezawodnych
i ponadprzeciętnych rozwiązań technicznych,
które decydują o Twoim sukcesie.

Każdego dealera Mitsubishi wybrano
ze względu na jego placówki, wiedzę
i zaangażowanie w obsługę klientów.
W zamian dealerzy korzystają z olbrzymiej
bazy zasobów działającej na całym świecie
organizacji Mitsubishi.
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Więc kiedy obiecujemy Ci jakość,
niezawodność i najwyższy stosunek wartości
do ceny, masz pewność, że się z tego
wywiążemy.
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Jak wybór Mitsubishi przełoży
się na wyniki finansowe
przedsiębiorstwa?
Aktywnie pomagamy w racjonalizacji
kosztów. Nasze produkty przyczyniają
się do tego na wiele sposobów:

Najlepsza w swojej klasie
wydajność energetyczna

Nadzwyczajna
ergonomia

Niespotykanie łatwa
konserwacja

Unikalne
funkcje

Oferowane wózki widłowe oraz
wyposażenie magazynów zaprojektowano
tak, by zapewniały maksymalną
wydajność, a przy tym ograniczały
zużycie energii do minimum.

Nasze wyposażenie magazynów i wózki
z przeciwwagą pomagają przezwyciężać
codzienne trudności, takie jak zmęczenie
pracowników, dzięki rozwiązaniom
odciążającym kadrę.

Komponenty i systemy ochronne o niskich
wymaganiach pod względem obsługi
technicznej oznaczają, że maszyny dłużej
działają z maksymalną wydajnością, do
minimum niwelując bieżące wydatki.

Nasi projektanci nieustannie dążą do
podnoszenia Twojego komfortu pracy.
Efekty? Oferowane wyłącznie przez
Mitsubishi innowacje, które zwiększają
wydajność przedsiębiorstw.

Nie dość, że znakomity wózek elektryczny
EDiA EX 80 V przoduje w swojej klasie
pod względem wydajności energetycznej,
to jeszcze deklasuje wózki z silnikami
spalinowymi!

Asortyment wózków do kompletacji
zamówień z serii VELIA pozwala operatorom
na swobodne i komfortowe przemieszczanie
się dzięki specjalnemu czujnikowi obecności
operatora (Operator Presence Sensor)

Pył i zanieczyszczenia mogą uszkodzić
silnik wózka, ale na szczęście nie dotyczy
to modeli z serii GRENDiA ES. Wszystkie
bowiem są standardowo wyposażone
w osłony podwozia.

Wózek EDiA EM można obracać o 360
stopni, co eliminuje konieczność
zatrzymywania się podczas zawracania.
Możliwość wykonywania płynnych
manewrów bez zatrzymywania znacznie
ogranicza działanie siły bezwładności.

www.mitforklift.com
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Ciągła
dyspozycyjność
Wózki widłowe Mitsubishi są cenione za
nieprzerwaną niezawodność i małe wymogi
konserwacji, jednak nawet najlepszy
sprzęt na świecie wymaga okresowego
serwisowania.
Zdajemy sobie sprawę, że przestoje maszyn
pochłaniają czas i pieniądze. Właśnie
dlatego nasi dealerzy oferują szeroką gamę
kompleksowych i regularnych harmonogramów
serwisowych.
Wspólnie z Tobą ustalą plan konserwacji, który
będzie dopasowany zarówno do potrzeb maszyn
jak i całego przedsiębiorstwa.
Dzięki temu Ty i Twoje maszyny pracujecie
z maksymalną wydajnością.

Ekonomiczne,
zaplanowane wsparcie

Najlepsze gwarancje
na rynku

Profesjonalna
dystrybucja części

Harmonogramy regularnej i kompleksowej
konserwacji to gwarancja ekonomicznego
oraz planowo
udzielanego wsparcia.

Udzielamy gwarancji niemal równie
niezawodnych, co nasze wózki widłowe
i magazynowe. Wybierając
Mitsubishi, wybierasz
spokój i bezpieczeństwo.

Mitsubishi dba, aby sprzęt był zawsze
błyskawicznie naprawiany.

Nie tylko zapobiegają
występowaniu awarii,
ale zapewniają również
oszczędność czasu
i pieniędzy.

Standardowe
i wydłużone gwarancje
ograniczają koszty
operacyjne i zapewniają
długofalową ochronę
przed niespodziewanymi awariami. A co
najważniejsze, gwarancja jest udzielana na
maszynę. Możesz więc odsprzedać wózek
z dodatkową korzyścią.

W konsultacji z Tobą
dostosujemy program do Twoich konkretnych potrzeb,
tak aby maszyny zawsze pracowały z najwyższą
wydajnością.
Tak więc my skupiamy się na wózkach widłowych,
a Ty — na celach biznesowych.

www.mitforklift.com
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Części Mitsubishi to zawsze
najlepszy wybór dzięki
pewności, jaką daje ważna
gwarancja.
Dealerzy dysponują dużym
zapasem zatwierdzonych
przez nas komponentów,
a nasze główne
centrum części — z myślą o zwiększeniu
skuteczności napraw przy pierwszej
interwencji inżynierów — dostarcza je już na
drugi dzień. W 97% przypadków zamawiane
części znajdują się na stanie — to wynik,
którego konkurencja może nam tylko
pozazdrościć.

Mitsubishi —
dobry wybór z
biznesowego punktu
widzenia
W zamian za zaufanie, jakim obdarzysz
Mitsubishi, uzyskasz wysoki zwrot
z początkowej inwestycji.
Wyjątkowe połączenie znakomitej oferty
wózków widłowych i wyposażenia magazynów
oraz fantastycznej sieci lokalnych dealerów
pod globalnym szyldem Mitsubishi to najlepsza
gwarancja zysków.
Nasze produkty tworzymy z myślą
o zwiększaniu produktywności i rentowności
Twojego przedsiębiorstwa. Projektanci
Mitsubishi — wymyślając na nowo kolejne
rozwiązania — opracowali pionierskie sposoby
pracy, dzięki którym możesz oszczędzać czas
i pieniądze, a także zapewniać operatorom
maksymalny komfort pracy nawet podczas
najdłuższych zmian.
Bez odpowiedniego wsparcia łatwo jednak
o utratę tych oszczędności. Dlatego dokładamy
wszelkich starań, aby nasi dealerzy spełniali
pokładane w nich oczekiwania. Przykładowo,
inżynierowie regularnie uczestniczą
w szkoleniach w naszych siedzibach i dysponują
dostępem do wsparcia technicznego, które
umożliwia osiąganie wysokiego wskaźnika
skuteczności napraw już przy pierwszej
interwencji.

www.mitforklift.com
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Wózki z przeciwwagą

...by osiągnąć najwyższą wydajność

Z silnikiem diesla
Napędzane silnikami diesla
wózki widłowe Mitsubishi górują
w intensywnej i elastycznej obsłudze
ciężkich ładunków. Niezrównana
paleta produktów oferuje bogaty
zbiór zaawansowanych funkcji już
w pakiecie podstawowym.

Seria FD15-35(C)N

Seria FD40-55(C)N

Seria FD70N

4-kołowy, diesel, pełne
opony pneumatyczne
1500 –
3500 kg

4-kołowy, diesel, pełne
opony pneumatyczne
4000 – 5500 kg

6-kołowy, diesel, podwójne
opony pneumatyczne
7000 kg

Seria FG15-35(C)N

Seria FG40-55(C)N

Seria FGC35-70K

4-kołowy, LPG, pełne opony
pneumatyczne
1500 –
3500 kg

4-kołowy, LPG, pełne
opony pneumatyczne
4000 – 5500 kg

4-kołowy, LPG, opony z głębokim
bieżnikiem / opony bandażowe
3500 – 7000 kg

Podwójne zasilanie benzynowe oraz LPG
Uznane wśród operatorów
i właścicieli, wózki zasilane LPG łączą
solidną konstrukcję, zaawansowaną
kontrolę emisji spalin oraz systemy
inteligentnego zarządzania silnikiem
z nieodzownie pewną, stabilną
konstrukcją.

Wózki napędzanie silnikiem LPG, z oponami
bandażowymi o szerokim zakresie pracy.
Niezawodny w pracy z dużymi i ciężkimi
ładunkami jak i obsługą ładunków w wąskich
przestrzeniach. Opony bandażowe zapewniają
wyjątkową amortyzację a niski środek
ciężkości pozwala na
znakomite osiągi. Kompaktowy
wózek do wymagających aplikacji.

Elektryczne 3- i 4-kołowe
Jedynie obszerna paleta
uhonorowanych nagrodami
akumulatorowych wózków widłowych
posiada tak wiele zaawansowanych
funkcji. Wózki radzą sobie
z najbardziej wymagającymi
zadaniami, podczas najdłuższych
zmian, zarówno pod dachem, jak i na
zewnątrz, przy każdej pogodzie.

www.mitforklift.com

Seria FB14-20A(C)NT

Seria FB16-20A(C)N

Seria FB25-35(C)N

Seria FB40-50

3-kołowy, pełne opony pneumatyczne
1400 – 2000 kg
48 V

4-kołowy, pełne opony pneumatyczne
1600 – 2000 kg
48 V

4-kołowy, pełne opony
pneumatyczne
2500 – 3500 kg 80 V

4-kołowy, pełne opony
pneumatyczne
4000 – 5000 kg
zasilanie prądem
przemiennym 80 V
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Wózki magazynowe

...dla firm, które nigdy nie stoją w miejscu

Elektryczne wózki paletowe

Wózek holowniczy

Te modele Mitsubishi
są niezwykle solidne,
wytrzymałe i dobrze
zabezpieczone. Łatwe
w obsłudze - nawet
dla niedoświadczonych
operatorów - są
maszynami, na których
możesz polegać (nawet
na nierównej powierzchni
i w ekstremalnych
warunkach).

Wózki holownicze Mitsubishi
są chętnie używane zarówno
w łatwych, jak i trudnych
warunkach, wliczając w to
najcięższe linie produkcyjne,
lotniska i szpitale.

Seria PBP16-20N2

PBV20N2

PBF25N2

PBV20ND

Seria PBR20

Seria PBS20N

Elektryczny wózek paletowy
zasilany prądem zmiennym

Elektryczny wózek paletowy
z platformą zasilany prądem
zmiennym

Wysokowydajny, elektryczny
wózek paletowy z platformą
zasilany prądem zmiennym

Elektryczny wózek dwupaletowy
z platformązasilany prądem
zmiennymr

Wózek paletowy z miejscem
stojącym dla operatora, zasilany
prądem zmiennym

Wózek paletowy z miejscem
siedzącym dla operatora,
zasilany prądem zmiennym

1600 –
2000 kg

2000 kg

2500 kg

2000 kg

2000 kg

Seria TBR30N
Wózek holowniczy
3000 kg

Wózki wysokiego składowania
i wielokierunkowe
Gama wózków nagradzana za zakres pracy, o wielu
stopniach swobody, ustanawia nowy standard dzięki
intuicyjnej obsłudze, unikalnym systemom stabilizacji
masztu oraz niezrównanej widoczności - a to nie wszystko...

Seria RB14-25N2

2000 kg

Seria RBM20-25N2

Wózki do niskiego składowania
Kompaktowe, łatwe
w użyciu i wszechstronne,
wózki zapewniające
wyjątkową produktywność,
której potrzebujesz, aby
osiągnąć cel... niezależnie
od zastosowania.

Seria SBP10-16N2

Seria SBV16N

Wózki niskiego składowania
powadzone ręcznie, zasilane prądem
zmiennym 1000 – 1600 kg

Wózki niskiego składowania
zplatformą dla operatora,
zasilane prądem zmiennym

1600 kg

Seria SBR12-20N

Wózki niskiego składowania
z miejscem siedzącym dla
operatora,zasilane prądem
zmiennym

Seria SBS15-20N
Wózek niskiego składowania
z miejscem siedzącym dla
opertatora 1500 – 2000 kg

1200 –
2000 kg

magazyn: to
jest to, czym
się zajmujemy

Wózki wysokiego składowania, Wózki wysokiego składowania,
zasilane prądem zmiennym
czterokierunkowy
1400 – 2500 kg
2000 - 2500 kg

Wózki do konfekcjonowania
Ta gama inteligentnych
wózków do pracy na
z ładunkami na wysokich
i niskich płaszczyznach,
oferuje przemyślane
funkcje, pozwalające skrócić
czasy pracy. Modele do
obsługi wysoko położonych
ładunków perfekcyjnie
sprawdzają się w wąskich
alejkach, natomiast wózki
do obsługi ładunków
nisko położonych oferują
niezrównaną elastyczność
i skuteczność.

www.mitforklift.com

Seria OPB12-25N2

Seria OPBL10P

Wózki do kompletacji
niskiego poziomu, zasilane
prądem zmiennym
1200 – 2500 kg

Wózki do kompletacji
niskiego poziomu
1000 kg
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Seria OPBH12PH & OPBM10P
Wózki średniego
i wysokiego składowania
1000 –
1200 kg

Nie powinno być
zaskoczeniem, że
Mitsubishi może
zaspokoić wszystkie
Twoje potrzeby
magazynowe. Techniczna
doskonałość i naturalna
niezawodność,
które sprawiły, że
przeciwwagowe wózki
widłowe Mitsubishi są
najbardziej cenione
na świecie, stanowią
również cechę
całego asortymentu
naszych produktów
magazynowych.

Zobacz Mitsubishi
w akcji na własne oczy:

Pozwól nam znaleźć dla
Ciebie idealne rozwiązanie.
Pewność obsługi wynika ze świadomości, że masz
odpowiednie narzędzie do pracy. To samo dotyczy Twojego
wózka widłowego.

www.mft2.eu/youtube

Dzięki naszemu zróżnicowanemu asortymentowi
przeciwwagowych wózków widłowych i sprzętu
magazynowego zawsze dopasujesz odpowiedni wózek
widłowy - niezależnie od pracy jaką chcesz wykonać.
Zaprojektowane z myślą o Twoim sukcesie, nasze wózki
widłowe zapewniają wyjątkową wydajność, innowacyjność
i bezpieczeństwo.
Są one gotowe do podjęcia każdej pracy, jaką im zlecisz,
a dzięki szerokiemu zakresowi konfirguracji są w stanie
zaspokoić każdą Twoja potrzebę.
Pozwól nam zatem, aby lokalny dealer Mitsubishi już dziś
pomógł Ci znaleźć idealne rozwiązanie dopasowane do
Twoich potrzeb.

Wózki z
przeciwwagą
z silnikiem diesla

Wózki z
przeciwwagą
z silnikiem LPG

4-kołowe wózki
elektryczne
z przeciwwagą

Elektryczne wózki
paletowe

Wózki do
kompletacji
VELiA ES

SENSiA EX

15

AXiA ES

14

Wózki wysokiego
składowania,
czterokierunkowe
i systemowe

Wózki niskiego
składowania
PREMiA ES

EDiA EX

EDiA EM

GRENDiA ES

GRENDiA ES
www.mitforklift.com

3-kołowe wózki
elektryczne
z przeciwwagą

Tak jak wszystkie produkty noszące nazwę
Mitsubishi, nasze urządzenia do transportu
bliskiego korzystają ze wspaniałego
dziedzictwa, ogromnych zasobów i
najnowocześniejszych technologii jednej
z największych korporacji na świecie –
Mitsubishi Heavy Industries Group.
Budując między innymi statki kosmiczne,
odrzutowce, czy elektrownie, MHI specjalizuje
się w tych technologiach, w których osiągi,
niezawodność i przewaga nad konkurencją
decydują o sukcesie lub porażce...
Więc kiedy obiecujemy Ci jakość,
niezawodność i najlepszy stosunek jakości do
ceny, masz pewność, że się z tego wywiążemy.
Dlatego też każdy model z naszej wielokrotnie
nagradzanej, wszechstronnej gamy wózków
widłowych i urządzeń magazynowych jest
skonstruowany zgodnie z najwyższymi
standardami, tak aby nieprzerwanie pracował
dla Ciebie. Dzień po dniu. Rok po roku.
Niezależnie od zadania. W każdych warunkach.

Nigdy nie będziesz
pracował sam

Jako lokalny autoryzowany dealer jesteśmy
po to, aby dzięki naszemu rozległemu
doświadczeniu, doskonałości technicznej
i zaangażowaniu w obsługę klienta utrzymać
Państwa wózki w ciągłej eksploatacji.
Jesteśmy Państwa lokalnymi ekspertami,
wspieranymi za pośrednictwem sprawnych
kanałów przez całą organizację Mitsubishi
Forklift Trucks.
Niezależnie od tego, gdzie będziesz, znajdziesz
nas w pobliżu, gotowych do zaspokojenia
Twoich potrzeb.

Termin ‘Integrated Presence System’ (IPS) dotyczy trybu handlowego, tyko dla opisu ilości funkcji pojazdów
Mitsubishi do których IPS jest stosowany. Nie oznacza on, że pojazd może być kierowany bez stosownego
przeszkolenia operatora oraz bez odpowiedniej uwagi i ostrożności. Producent nie przyjmuje jakiejkolwiek
odpowiedzialności za powstałe wypadki lub uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe lub
niebezpieczne użycie tego urządzenia.
Dane techniczne dotyczące osiągów mogą różnić się w zależności od standardowych tolerancji produkcyjnych,
stanu pojazdu, typu opon, rodzaju podłogi lub powierzchni, rodzaju zastosowania lub środowiska użytkowania.
Prezentowane wózki mogą obejmować opcje niestandardowe. Konkretne wymagania dotyczące osiągów
i konfiguracje dostępne lokalnie należy omówić ze swym dystrybutorem wózków widłowych firmy Mitsubishi.
Firma Mitsubishi stosuje politykę stałego udoskonalania produktów. Dlatego też niektóre materiały, opcje
i dane techniczne mogą ulec zmianie bez zawiadomienia.
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