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Motvektstrucker med forbrenningsmotor 1.5 – 5.5 tonn
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Når de blir spurt om hva de liker best med Mitsubishis
gaffeltrucker, nevner våre kunder gang på gang ordet
’driftssikkerhet’. Våre produkters legendariske rykte med
hensyn til uovertruffen driftssikkerhet bygger på de høye
standardene vi har satt – og videreført – gjennom flere
generasjoner optimalisere motvektstrucker med
forbrenningsmotor.

Uansett bruksmåte og arbeidsforhold  og hvis du trenger en truck
som aldri svikter, er den beste løsningen GRENDIA: våre siste
1,5 til 5,5 tonns diesel- og LPG-modeller. Du vil oppdage at
kvaliteten på disse truckene er bedre enn noen gang og at hver
av dem kombinerer et bredt funksjonsspekter og imponerende
ytelse med sann verdi for pengene.

kvalitet, driftssikkerhet...

Rask servicetilgang
Alle Mitsubishis modeller er konstruert med RapidAccess -funksjoner
for å gi rask og enkel tilgang for servicearbeid og daglige kontroller.
Komponenter som krever regelmessig inspeksjon, som for eksempel
batterier og forskjellige væskebeholdere, kan nås på sekunder via
deksler som vippes opp eller svinges til siden. Der det er nødvendig,
er det installert paneler som kan demonteres, slik at andre deler kan
nås – dette gir igjen rikelig tilgang. Enten du eier eller leier trucken,
reduserer disse arbeidssparende funksjonene vedlikeholdskostnadene
og gir maksimal opptid.

Enestående innsparing
Kvaliteten og varigheten til komponentene som brukes i Mitsubishi-
truckene, sammen med systemutformingen for lavt vedlikehold,
betyr lange serviceintervaller og færre utgifter til utskiftninger og
reparasjoner. Bruk av den nyeste motorteknologien gir maksimal
effektivitet – for høy ytelse med lavt drivstofforbruk.

Fokus på funksjoner

Redusere driftsutgiftene
Ved utformingen av disse truckene var et av våre hovedmål å senke
utgiftene til drivstoff, deler, vedlikehold og reparasjon. Et annet
hovedmål, som var nært knyttet til det første, var å optimalisere din
fortjeneste ved å bygge trucker som bruker tiden på produktivt
arbeid i stedet for å bli stående i servicerommet.

våre kunder vet hva de vil ha

Den grønne fargen på truckene våre er et tegn på vårt forpliktende ansvar for
å beskytte miljøet. Diamantformene i logoen vår er en påminnelse om at en
gaffeltruck fra Mitsubishi – på samme måte som en diamant – garanterer
kvalitet, pålitelighet og god investering.D E N  G R Ø N N E  D I A M A N T E N
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...og ekte verdi for pengene

Ønsker du verdi for pengene? Da bør du se på de globale
kostnadene. Ved å velge en gaffeltruck fra Mitsubishi får du
ikke bare en truck med konkurransedyktig pris, men en lang
rekke fordeler som gjør at du fortsetter å spare penger – dag
etter dag og år etter år.

Våre trucker, som er kjent for sin driftssikkerhet, er utformet for å
fortsette arbeidet og opprettholde produktiviteten, med minimal
driftstans. Vi bruker komponenter med høy kvalitet, som varer
lenger, og konstruerer systemer der slitasjen reduseres. Vi bygger
også inn en funksjon for lett vedlikehold. Resultat: minimalt
produktivitetstap og minimale utgifter på reservedeler og
vedlikehold.

Dessuten beholder disse kvalitetstruckene sine egenskaper – både
driftssikkerheten, besparelsen og den høye verdien – i lang tid.
Derfor kan vi tilby ypperlige garantier, som gjør at både du og
eventuelle senere eiere kan ha full tillit til trucken.

Den omfattende støtten som tilbys gjennom vårt nettverk av lokale
forhandlere er en annen viktig del av Mitsubishi-pakken.
Disse forhandlerne er blitt valgt ut fra installasjonskvalitet,
kompetanse og engasjement for kundepleie, og de støttes i sin tur
av i hele Mitsubishi-organisasjonen.
Så du kan trygt regne med å få vedlikehold fra eksperter, rask
levering av deler og service etter markedets høyeste standarder.

Optimaliser din fortjeneste
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...for et sunt miljø

Lavt
tyngdepunkt

Nå kan du få alle gode egenskaper...

Lave utslipp

...for operatørkomfort...for høy stabilitet ...for høy produktivitet

Mitsubishi er kjent for den unike
utformingen av master, som gir ypperlig
sikt forover. Vi har også lagt stor vekt på
å garantere sikt gjennom taket, fronten,
baksiden og sidene på hyttetaket.

Truckene er generelt utformet for maksimal
oversikt på alle kanter, slik at operatøren
er oppmerksom på eventuelle farer i
arbeidssonen og kan manøvrere i full
sikkerhet.

Våre ingeniører har full tillit til alle
komponentene de spesifiserer. Nesten
alle våre komponenter er blitt utviklet,
produsert og grundig testet her hos
Mitsubishi.

Mitsubishi produserer internt komplette
kraftoverføringer og den avanserte
elektronikken som styrer dem, for å
garantere perfekt kompatibilitet og likevekt.
Vi kaller vår grundige spesifikasjonsprosess
‘InTech-komponentmatching’.

Mitsubishis ingeniører vet at høy
produktivitet avhenger av kombinasjonen
av kvalitetskonstruksjon og en operatør
som har full kontroll og komfort i arbeidet
og som stoler på utstyret. Vårt ErgoCentric -
konsept setter operatørens behov i sentrum
for all produktutvikling.

Førerplassene har ergonomisk utforming,
med enkel på- og avstigning, komfortable
seter og brukervennlige betjeninger. God sikt
på alle kanter og jevn effektivitet gjør at
operatøren kan styre trucken og lasten på
en presis og sikker måte. Stress og tretthet
unngås gjennom lave støy- og
vibrasjonsnivåer.

En av grunnene til at Mitsubishis produkter gir så mye for pengene er
at alle modeller som standard har høy kvalitet og avanserte
spesifikasjoner, inkludert mange funksjoner som andre produsenter
tilbyr i form av ekstrautstyr. Dessuten arbeider våre ingeniører

kontinuerlig med å gjøre disse truckene enda mer avanserte og enda
mer fullpakket med funksjoner, for høyere produktivitet og
lønnsomhet, for større besparelser i drift og vedlikehold, samt bedre
effektivitet og arbeidskomfort for truckførerne.

Mitsubishi gir deg mer for pengene

Kvalitets komponenter Unik oversiktOverlegen ergonomi

Hurtig løftingLav støy og vibrasjon

...for økt sikkerhet

Integrated Presence
System
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Rask servicetilgang

...for tett manøvrering

Liten svingradius

...for lavt drivstofforbruk

Høy effektivitet

...for minimal driftstans

Langt serviceintervall

...for rask frem- og
tilbakekjøring

...for hurtige kontroller og
raskt vedlikehold

Takket være den avanserte, helflytende
kraftoverføringen gir disse truckene
ypperlig rampeytelse, arbeidshastighet og
global produktivitet. Overføring av
vibrasjoner til operatøren minimeres, og
komponentenes levetid forlenges.

Operatørene vil sette pris på den stille-
gående, men høyeffektive motoren, og på
de jevne, støysvake bevegelsene i mast-
og gaffelenheten.

Sikkerhet er bygd inn i alle deler av
truckkonstruksjonen. Blant de sentrale
sikkerhetsfunksjonene som er innarbeidet
i strukturen, kan nevnes det lave
tyngdepunktet (som gir høy stabilitet), den
sterke ramme- og mastkonstruksjonen og
den gode, globale oversikten takket være
utformingen av mastene og førerhytten.

Sikkerhetsanordningene i trucken omfatter
parkeringsbremsealarm, varslingslampe for
sikkerhetsbelte og hydraulikk- og
kjøresperresystem for økt sikkerhet.
Hvis operatøren ikke sitter i setet, stanser
sperresystemet truckens bevegelser og
forhindrer heving og senking av gaflene.

‘Intelligente’ elektroniske systemer
kontrollerer hovedfunksjonene til hver
truck og opprettholder optimal ytelse.
Hvis eieren ønsker det, kan man benytte et
innebygd system for operatøridentifikasjon
for å gjenkjenne hver operatør og unngå
ulovlig bruk.

Ved hjelp av truckens inntak for laptop kan
serviceteknikerne utføre komplekse
diagnostiske prosedyrer på en rask og
enkel måte. Dette gir rask service og enkel
feilsøking.

Avansert elektronikkflytende kraftoverføring Innebygd sikkerhet

Rask forflytning
og akselerering
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1.5 – 3.5 tonn

Diesel- og LPG-motvektstruck  4 hjuls pneumatiske dekk
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FD/FG15N

1.5 t

FD/FG20CN

2.0 t

FD/FG18N

1.8 t

FD/FG30N

3.0 t

FD/FG25N

2.5 t

FD/FG35N

3.5 t

FD/FG20N

2.0 t

Som er utviklet for å hjelpe føreren din å 
oppnå maksimal produktivitet, definerer 
GRENDIA de strengeste normene for
motvektstrucker med forbrenningsmotor.
Ingen annen gaffeltruck har så mange 
avanserte funksjoner i sin standardspesifikasjon.
Det er grunnen til at GRENDIA gir uslåelig mye
for pengene. Dessuten vil de slitesterke
komponentene, den lite vedlikeholdskrevende
konstruksjonen, og drivstofføkonomien fortsette
å holde truckeierens kostnader nede, år etter år.

Navnet GRENDIA betyr 'grønn diamant': grønn for
miljøvern, diamant for høy kvalitet, pålitelighet og
gode investeringer.

Raske, stabile og usedvanlig kraftige tilbyr
GRENDIA gaffeltrucker en sterk kombinasjon av
høy effektivitet, lave utslipp og svært lave
støynivåer. Til dette har Mitsubishi tilføyd en lang
rekke ergonomiske funksjoner for å maksimere
komfort, kontroll og presisjon. Resultatet er en
gaffeltruck som du kan stole på. Den vil levere
topp ytelse, uansett hva den brukes til, og under
alle slags forhold.

● Kraftige diesel- og LPG-motorer er testet etter
industristandarden og retter seg etter de siste
forskriftene for utslippskontroll.

● Fullt fjærende drivverk med utveksling i to
hastigheter forover og en hastighet bakover
maksimerer stigeevnen og kjørehastigheten,
reduserer støy og vibrasjon til et minimum og
bruker vedlikeholdsfrie gir i stedet for remmer
for å senke driftsutgiftene.

● Det integrerte setebrytersystemet (IPS)
hindrer at trucken og masten beveger seg
hvis føreren ikke sitter i setet, i tillegg til at
det har en varsellampe og en håndbrekkalarm.

GRENDIA - en sterk,
pålitelig og god investering

tilleggsutstyr

Full hydrostatisk styring

Elegant, robust konstruksjon

Klar sikt oppover

Enkel setejustering

● Pakke for hindring
av tilstopping

● Støvbeskyttelsespakke
(Dust-Plus Protection)

kapasitet
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1.5 – 3.5 tonn

Diesel- og LPG-motvektstruck  4 hjuls pneumatiske dekk
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● Diagnostikk i trucken og detaljert
feilsøking via dataforbindelse eller
laptopkobling varsler operatørene og
serviceteknikerne om problemer, setter
fart i servicearbeidet og hindrer skade.

● Funksjoner for hurtigtilgang sørger for
rask og enkel tilgang til alle områder for
kontroll og servicearbeid.

● Sikt i alle retninger sammen med
ergonomisk design og planløsning for alle
betjeningselementer gir større komfort,
reduserer tretthet, øker presisjonen og
styrker produktiviteten.

● Lavt støynivå ved førerens øre og lav
vibrasjon fra drivverket gir større komfort
og reduserer tretthet.

● Justerbar rattstamme  med minne-
funksjon bidrar til å garantere en optimal
kjørestilling hver eneste gang.

● Fullstendig justerbart sete med full
fjæring, hoftestøtte og sikkerhetsbelte
sørger for at føreren har det bekvemt
selv på de lengste skiftene.

● Kraftig trommelbremsesystem gir
ypperlig kontroll med liten innsats og
er lett å vedlikeholde.

● Føreridentifikasjonssystemet kan aktiveres
– hvis eieren ønsker det – for å hindre
uautorisert bruk av trucken.

● Ekstra kraftige master med ypperlig sikt
gir pålitelig, slitesterk ytelse og klar sikt
forover. Dette betyr trygg og sikker
håndtering av tung last i vanskelige
omgivelser.

● Den robuste konstruksjonen er formet og
strengt testet for å sikre stor stabilitet,
stivhet og beskyttelse.

● Elegant med funksjonell  design viser at
denne maskinen har til hensikt å arbeide
produktivt, uten opphold og under alle
slags forhold.

● Robust bakakselenhet med metallhylse-
holdere (i stedet for konkurrentenes
mindre robuste gummiholdere), som varer
svært lenge.

● Det klare, informative målerpanelet
omfatter viktige varsellamper og
LCD-display med speedometer, klokke
og dobbelt timeteller.

● Langt serviceintervall og valg av
komponenter med høy kvalitet sammen
med en design som krever lite vedlikehold,
reduserer dødtid og kostnadene for eierskap
til et minimum.

Sterk mast

Justerbar rattstamme

Bakre grep og hornknapp (ekstrautstyr)

Kraftige diesel- og LPG-motorer
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4.0 – 5.5 tonn

Diesel- og LPG-motvektstruck  4 hjuls pneumatiske dekk
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FD/FG40N

4.0 t

FD/FG50CN

5.0 t

FD/FG45N

4.5 t

FD/FG55N

5.5 t

FD/FG50N

5.0 t

Effektiviteten og den legendariske
påliteligheten til Mitsubishis 4 og 5 tonns
gaffeltrucker med IC-motor har i mange 
år vist hva de duger til i de mest krevende
applikasjoner. Generasjoner av gaffeltruckeiere
er blitt glade i og avhengige av disse robuste
og svært dugelige maskinene. GRENDIA EX er
basert på disse enestående egenskapene.

Miljøvennlig og med den kvaliteten, påliteligheten
og investeringsverdien du ville forbinde med
diamanter, har den virkelig gjort seg fortjent til
navnet sitt – ‘Grønn diamant’.

Lite støy og vibrasjon, et komfortabelt driftsmiljø
og den siste ErgoCentric-utviklingen innen
styring, hydraulikk og andre kontrollelementer
vil alt sammen bli ønsket velkommen av førerne.
I mellomtiden vil det integrerte setebryter-
systemet IPS2 og avanserte bremsesystemer
bidra til å sikre at de er trygge. Og som alltid er
alle systemer og komponenter konstruert og
valgt for å redusere dødtid og vedlikeholds-
kostnader til et minstemål.

● Elegant, og funksjonell design gjenspeiler
denne maskinens evne til å arbeide produktivt,
uten opphold og under alle slags forhold.

● Industrielt utprøvet dieselmotor er særdeles
pålitelig og slitesterk, i tillegg til å være
stille og økonomisk, og retter seg lett etter
forskriftene for utslippskontroll.

● Avansert LPG-motor med 3-veis katalytisk
omformer leverer presist kontrollert ytelse,
glimrende drivstofføkonomi og svært lave
utslipp.

● Fullt fjærende drivverk med utveksling i to
hastigheter forover og en hastighet bakover
maksimerer stigeevnen og kjørehastigheten,
reduserer støy og vibrasjon til et minimum og
bruker vedlikeholdsfrie gir i stedet for remmer
for å senke driftsutgiftene.

Robust masteenhet

Komfortable seter som motstår
slitasje

Førervern med klarsikt

Samme type betjeningselementer
som i biler

Konstruert for å yte... 
bygget for å vare

tilleggsutstyr

kapasitet

● Oljekjølt våtskivebremser og FlexControl
intelligent truckbeskyttelsespakke

● ProCab vippbar luksusførerhus
● VersaCab -utvalg av panelførerhus
● Hydrauliske fingertuppkontroller
● LED-kombinasjonslys foran og bak
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4.0 – 5.5 tonn

Diesel- og LPG-motvektstruck  4 hjuls pneumatiske dekk
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● Hydrauliske kontrollspaker er lette å nå
og enkle å bruke.

● Justerbar styring av girskift gir større
allsidighet, slik at ytelsen blir best mulig
i en lang rekke applikasjoner.

● Drivaksler med stor diameter er ekstremt
slitesterke og krever lite vedlikehold.

● Langt serviceintervall og lang levetid for
komponenter reduserer driftstans og
tilknyttede kostnader.

● Lavt støynivå ved førerens øre og lav
vibrasjon fra drivverket gir større komfort
og reduserer tretthet.

● Føreridentifikasjonssystemet kan
aktiveres – hvis eieren ønsker det – for
å hindre uautorisert bruk av trucken.

● Klart og rikholdig instrumentpanel med
LCD-display holder fører og administrator
helt oppdatert om for eksempel hastighet,
tid, motortimer, serviceintervaller og feil –
for å optimere produktiviteten, truckens
levetid og sikkerhet.

● Markedsledende ErgoCentric -konstruksjon
gir lett på- og avstigning, et unikt, justerbart
ratt med posisjonsminne, brukervennlige
betjeningselementer, en praktisk layout og
god sikt i alle retninger – med maksimal
presisjon og produktivitet.

● Kraftig mast med ypperlig sikt gjør det
mulig å håndtere tung last trygt og sikkert
i krevende miljøer.

● Stort utvalg av kvalitetsmaster og tilbehør
sørger for presis kompatibilitet og en ideell
konfigurering for hver applikasjon.

● RapidAccess-funksjoner sørger for meget
enkel tilgang til alle områder for kontroll og
vedlikehold.

● Integrated Presence System 2 (IPS2)
skyldes Mitsubishis pionerinnsats og hindrer
all bevegelse fra truckens og mastens side
hvis føreren ikke sitter i førersetet, i tillegg
til at det har en varsellampe om setebelte
og en håndbrekkalarm.

● Valgfri hydraulisk fingertuppkontroll med
integrert, fullt justerbart og komfortabelt
armlene (et prisvinnende konsept) sørger
for uanstrengt presisjon.

LED-arbeidslys foran (tilleggsutstyr)

Siste LPG-funksjoner

Klar sikt gjennom mast

Bekvem håndbrekknapp 
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Uavbrutt drift...
uansett vær 

Hyttetak med god sikt Frontrute av laminert
glass

Ståldører og
skyvevinduer

Et stålvern og en kraftig, men
gjennomsiktig plate av
polykarbonat gir god sikt selv
ved hevede gafler og hevet last.

Denne ruten, som er utstyrt med
et spyle-/pussesystem, kan
tilføyes til hyttetaket.

I kabiner med toppspesifikasjoner
erstattes opprullingsdørene/
-vinduene av ståldører og
skyvevinduer. Varme- eller
klimaanlegg kan også
spesifiseres.

Bakrute av herdet
glass

Denne pakken tilføyer en
bakrute med hengselåpning,
med spyle-/pussesystem og
opprullingssidevinduer/-dører av
PVC til det øvrige ekstrautstyret.

VersaCab -kabinene foreligger
i en lang rekke fleksible
konfigurasjoner, fra et enkelt,
men effektivt tak til helt
innelukket stålstruktur med
klimaanlegg.

De stilige VersaCab-kabinene
er spesielt utformet for perfekt
tilpasning til våre trucker.
De kan tas av på noen minutter
når været er egnet for å kjøre i
åpen truck.

VersaCab panelkabin
Kabiner for alle værforhold

VersaCab-tilleggsutstyret omfatter:

VersaCab med 
PVC-dører og front- og
bakruter (ekstrautstyr)

Ovenfor: VersaCab med front-, bak- og
sideruter (ekstrautstyr) og ståldører
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ProCab vippbar kabin
Ergonomi og luksus

● Trekkfrie, vanntette pakninger av høy kvalitet

● Dører, vinduer og låser som er enkle å åpne og lukke

● Kraftige rammer som i svært liten grad hemmer
operatørens sikt

● Spylere og pussere

● Innvendig lys

● Luksussett

● Braketter, rom og kabler, om nødvendig, for
installasjon av audio/video/datautstyr.
Valg mellom varmesystem med innebygd filter
eller komplett klimaanlegg eller klimakontroll.

ProCab standardspesifikasjoner:

Med den vippbare, helflytende ProCab -kabinen har
vi laget en sone der operatøren føler seg verdsatt
og arbeider effektivt.

Bak det attraktive utseendet ligger mange
ergonomiske funksjoner som er beregnet på å
gjøre livet enklere. Kabininteriøret, som er montert
på flytende gummiholdere, er effektivt isolert mot
vibrasjoner... og dårlig vær. Serviceteknikerne vil
sette pris på den enkle vippemekanismen og den
usedvanlig omfattende
adkomsten for
vedlikehold.
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Det intelligente FlexControl -beskyttelsessystemet gjør det mulig
for operatøren å være svært effektiv... uten anstrengelser og i full
sikkerhet. FlexControl inngår i en ekstrapakke* for krevende
bruksmåter som omfatter oljekjølte skivebremser.

FlexControl har følgende fordeler:

● Bakkesperre
Ved manøvrering på ramper
hindrer FlexControl’-systemet
for bakkesperring trucken i å
rulle hvis gasspedalen slippes
når operatøren bruker
bremsepedalen i over
0,5 sekunder.

● Automatisk fartssenkning
Ved rask kjøring utløses FlexControl’-systemet for automatisk
fartssenkning når gasspedalen slippes. Dermed reduseres
truckens hastighet gradvis uten at den stanser helt.

● Rygging med kontrollert effekt
Ved veksling fra foroverkjøring til rygging under for stor fart, utsetter
denne funksjonen vekslingen til hastigheten er tilstrekkelig redusert.
Dermed reduseres slitasje på transmisjonskomponenter og dekk.

● Myk start
For å unngå ‘hjulspinn’-start fra stans har FlexControl et
‘mykstart’-system som sørger for et optimalt antall omdreininger
før transmisjonen kobles inn.

* FlexControl -pakken kan skaffes for alle GRENDIA EX-modeller.

Da Mitsubishi utviklet sine første kontrollenheter med fingertupp-
kontroll for nesten 20 år siden, kunne utviklerne dra nytte av en sterk
arv gjennom fly-by-wire-teknologien fra luftfartvirksomheten.

Etter flere generasjoner med forbedringer i utformingen anser mange det
prisvinnende Mitsubishi-systemet for fingertuppkontroll som det beste i
materialbehandlingsbransjen i dag. Dette systemet er ideelt hvis man
trenger presis kontroll og ønsker det ultimate innen operatørergonomi.
Det fungerer selv om man har på vernehansker.

Siste versjon tilbyr:

● Totalt justerbart armlene som gir optimal posisjon og
komfort for operatørens håndledd

● Opp til fire fingertuppspaker, for opp til fire hydrauliske
funksjoner.

● Ekstra knappbetjeninger om nødvendig for andre
funksjoner.

● Programmerbar følsomhet for å oppfylle behovene til
forskjellige bruksmåter og operatører.

● Godt synlig nødstoppknapp for økt sikkerhet.

Vi vet at to kunder aldri er like – derfor vil sannsynligvis dine neste
Mitsubishi-gaffeltrucker bli unike.

For selv om mange avanserte funksjoner er installert som standard, kan
du velge mellom et utrolig antall ekstrafunksjoner.

Dette kan f.eks. være en støvbeskyttelsespakke eller maling i fargene til
ditt firma... det finnes bokstavelig talt hundrevis av måter som trucken
kan egentilpasses på, for å gi din bedrift akkurat den effektiviteten og
det utstyret den trenger.

Det beste blir bare enda bedre... 

FlexControl:
intelligent beskyttelse

Fingertupp kontroll 
Ergonomisk presisjon

Stort dekkutvalg Bredt utvalg av
master og aggregater

Bruk av riktig
dekk kan gjøre
stort utslag på
effektiviteten –
og operatørens
sikkerhet. Vi har alltid det
riktige dekket: massive dekk,
pneumatiske dekk, dekk som
ikke setter merker.

Vår komplette
mastutvalg er
velkjent for god
sikt og robust
konstruksjon.
Vår innebygde sideskift gir
ypperlig ytelse med alle slags
fester.

Annet ekstrautstyr for GRENDIA
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For støvete miljøer eller miljøer med smuss kan vi sette på
spesialfiltre og deksler for å beskytte motoren og andre systemer
mot tilsmussing og skader. Pakken omfatter en ekstra indikator
som varsler når filtret må skiftes ut.

Pakken omfatter:

● Tiltsylinderdeksler for å beskytte vippesylinderne mot
støvoppsamling.

● Luftfilter på frontaksel og tank for å hindre tilsmussing av
oljen.

● Ventilert frontaksel som lar luften drive inn og ut etter hvert
som oljen varmes opp og kjøles ned.

● Linjefilter for momentomformer for å filtrere partikler fra
transmisjonsoljen.

● Universaldeksel for å beskytte transmisjonen mot skader fra
avfall og gjenstander på gulver.

● Luftfilter med sensor og støvvarsler, aktiveres når
trykkfallet over filter er høyere enn et definert nivå.

Ved bruksmåter der partikler og fibre kan tilstoppe radiatorer og
føre til overoppheting, kan vi montere på en høyhastighetsvifte og en
radiatorrist som er lett å rengjøre. Slik at smusset kan fanges opp
og fjernes. Et ekstra varsel om når filteret trenger utskiftning er
også inkludert.

Pakken omfatter:

● Høyhastighetsvifte for å maksimere luftstrømmen gjennom
radiatoren.

● Radiatorrist med lett rengjøring for å forhindre oppsamling
av tråd- og papirbiter, papirfibre, bomull, tørt pulver og annen
smuss.

● Luftfilter med sensor og støvvarsler, aktiveres når trykkfallet
over filter er høyere enn et definert nivå.

Støvbeskyttelsespakke 
(Dust-Plus Protection) Ren tillit

Pakke for hindring av tilstopping
Vern mot smuss og overheting

Lyssett

For å se og bli
sett trygt kan du
velge mellom
flere enheter,
bl.a. kraftige
LED-arbeidslykter foran på
trucken og fremre/bakre
kombinasjonslykter.

Egentilpasning med Custom Shop Modification

Lakkering i firmaets egne
farger... veieutstyr og
indikatorer... kameraer... RFID-
systemer for lagerkontroll...
hastighetsbegrenser...

...vi kan levere
alt dette
ekstrautstyret
og mye mer
gjennom vårt
egentilpasningprogram,
Custom Shop Modification – be
din lokale Mitsubishi-forhandler
om detaljer.

Stort tilkoblingsutvalg

Vi leverer nesten
alle spesialfester
du kan trenge.
For hvert tilfelle
sjekker vi at
festet er helt kompatibelt
med ditt utstyr.
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Motvektstrucker basert
på LP-gass

Elektriske motvekts-
trucker med 3 hjul

Elektriske motvekts-
trucker med 4 hjul

Enten du ser etter motvektstrucker, lagerutstyr eller en blanding
av begge deler, finner du alt du trenger i Mitsubishis store utvalg.
Ytelsen, kvaliteten og påliteligheten til Mitsubishis motvektstrucker
er uslåelig… og det samme er utvalget av modeller og
konfigurasjoner.

Kapasiteter fra 1,0 til 16,0 tonn… diesel, LPG og elektriske
strømkilder… forskjellige chassisstørrelser… pneumatiske,
høyelastiske og andre dekk… et stort utvalg av master… og mange
andre spesialiserte alternativer. Uansett hva slags arbeidsoppgave du
har, vil Mitsubishi-forhandleren finne den trucken som er ideell for deg.

Dieseldrevne
motvektstrucker

Et komplett produktutvalg...

Vår dieselbaserte motvekts-
konstruksjon omfatter våre
flaggskipsmodeller med kapasitet
på 1,5 til 3,5 tonn, våre alltid
populære 4,0 til 5,5 tonns trucker
og våre 'milde kjemper' med
kapasitet på 6,0 til 7,0 eller 8,0 til
16,0 tonn. De kombinerer kraft
og slitestyrke med driftsøkonomi,
ergonomi og miljøvennlighet.

Den avanserte motorteknologien
til våre LPG motvektstrucker
sammen med avansert design
på alle andre komponenter og
systemer gir høy effektivitet og
lave utslipp. Du kan velge
kapasitet fra 1,5 til 3,5 tonn eller
4,0 til 5,5 tonn med luftdekk,
mens trucker med super soft
dekk er tilgjengelige med
kapasitet fra 2,0 til 3,3 tonn og
fra 3,5 til 7,0 tonn.

Nyskapende design og avansert
elektronisk teknologi gjør våre
elektriske motvektstrucker
uslåelige når det gjelder ytelse,
brukervennlighet og ren og skjær
fleksibilitet. Våre trehjulsmodeller
på 1,0 til 1,5 tonn og 1,6 til
2.0 tonn er populære valg på de
trangeste stedene takket være
deres usedvanlige manøvrer-
barhet.

Enten du velger tre eller fire hjul,
er den samme avanserte
teknologien i bruk.
Vi har elektriske motvekts-
trucker med 4 hjul og luftdekk
med kapasitet på 1,6 til 2,0 tonn,
2,0 til 3,5 tonn og 4,0 til
5,0 tonn, i tillegg til modeller
med super soft dekk som har
en kapasitet fra 1,5 til 3,0 tonn.
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Elektriske jekktraller Stablere Skyvemasttrucker,
flerveistrucker og
høytløftende plukktruck

Ordreplukkere

med Mitsubishi-kvalitet

De fremragende egenskapene og høye standardene som gjør Mitsubishis
motvektstrucker til verdens yndlingstrucker, finnes også i vårt komplette
utvalg av lagerprodukter. Trucker som ikke leverer optimal ytelse og verdi,
eller ikke har innovativt design, innebygd sikkerhet og ikke er totalt
pålitelige, kan ikke være gaffeltrucker fra Mitsubishi.

Fra jekktraller, stablere og ordreplukkere til skyvemasttrucker, flerveis-
trucker og høytløftende plukktrucker sikrer våre avanserte funksjoner
og vårt forbløffende utvalg av modeller og alternativer at din lokale
forhandler kan skaffe deg den perfekte løsningen på alle tenkelige
håndterings- og lagringssituasjoner.

Vår familie av elektriske jekke-
traller strekker seg fra allsidige
tralle- og plattformmodeller til
stå- og sittetraller konstruert for
lange avstander og utvidet skift.
Den har til og med en dobbelt-
palletruck som frakter lasten din
i to høyder.

I stablerfamilien vår får du
kapasiteter på opptil 2,0 tonn og
maksimale løftehøyder på opptil
6,3 meter. Du kan velge mellom
tralle-, plattform-, stå- eller
sitteversjon, avhengig av dine
spesielle behov.

Vår familie av skyvemasttrucker,
flerveistrucker og høytløftende
plukktrucker tilbyr en rekke
spesialiserte håndteringsløsninger:
Skyvemasttrucker som løfter
opptil 11,5 meter;  flerveistrucker,
ideelle for håndtering av lang last
på smale steder, med et maksimalt
løft på 9,0 meter; og høytløftende
plukktrucker som løfter opptil
9,0 meter og kan operere i
kjøreganger så trange som
1700 mm.

Truckene i vår ordreplukkerfamilie
omfatter en rekke forskjellige
ordreplukkere for lave nivåer med
valg mellom styrearm eller ratt-
kontroll i tillegg til ordreplukkere
for høye nivåer som kan arbeide
i en høyde på forbløffende
11,5 meter.
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I likhet med alle produkter med Mitsubishi-
navnet, drar vårt utstyr for håndtering av
materialer fordel av de enorme ressursene
og avanserte teknologien til et av verdens største
selskaper. Når vi lover deg kvalitet, pålitelighet
og valuta for pengene, vet du at vi kan oppfylle
denne garantien.

Alle modeller i vårt omfattende og prisbelønte 
utvalg av gaffeltrucker og lagerutstyr er bygget
etter høye spesifikasjoner og utformet for å få
jobben gjort for deg dag etter dag år etter år,
uansett hva jobben eller forholdene er.

For å sikre at trucken din alltid er klar for
handling har vi et nettverk av lokale
forhandlere. Håndplukket på bakgrunn av
deres gode kundepleie og støttet av Mitsubishi
Forklift Trucks-organisasjonen. Uansett hvor du
er, har vi en forhandler i nærheten, som er klar
og villig til å oppfylle behovene dine.

Den vennlige, lokale servicen dekker alt
fra å finne den riktige modellen og
konfigurasjonen for ditt bruksområde,
til å tilby konkurransedyktige finansierings-
og vedlikeholdspakker, uslåelige garantier,
lang- og korttidsleie, og service- og
reparasjonsteam med kort reaksjonstid,
samt bransjens raskeste og mest pålitelige
deleekspedisjon.

Bare Mitsubishi kan tilby deg denne
kombinasjonen av teknisk ekspertise på
globalt nivå og enestående lokal støtte.
Bare Mitsubishi tilbyr deg produkter av så
høy kvalitet til en overkommelig pris, og
bare Mitsubishi prioriterer pålitelighet like
mye som det du gjør.

Du kan finne din nærmeste forhandler på
www.mitforklift.com
www.mgtn.no
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Betegnelsen ”Integrated Presence System” (IPS) er kun ment som en betegnelse for å beskrive
designfunksjoner på Mistubishi-trucker som har IPS. Dette betyr ikke at trucken kan kjøres
uten nødvendig opplæring, og uten aktsomhet og forsiktighet. Produsenten (MCFE, Almere,
Nederland) påtar seg ikke ansvaret for ulykker eller skader som eventuelt måtte oppstå som en
følge av ukorrekt eller uforsvarlig bruk av utstyret.

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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