
	

TBR30N

Série TBR30N

Estrutura e carroceria	
•	 Baixo	centro	de	gravidade	aumenta	a	

estabilidade	e	a	segurança	da	operação.

•	 Construção	robusta	oferece	excepcional	
durabilidade	em	todas	as	condições	de	
trabalho.

Tração
•	 Poderosa	tração	por	CA	significa	alta	

velocidade	de	trânsito	(até	12	km/h)	e	
aceleração	–	mesmo	carregada	–	com	
operação	suave,	silenciosa	e	controlada,	
maiores	turnos	de	trabalho	e	menos	
requisitos	de	manutenção.

•	 Unidade	motriz	com	suspensão	assegura	
conforto	noscondições	de	deslocamentos.

Sistema de direção
•	 Direção	elétrica	avançada	permite	controle	

preciso	em	todas	as	velocidades,	com	
redução	automática	da	velocidade	nas	
curvas	e	centralização	automática	da	roda	
motriz.

•	 Pequeno	raio	de	giro	junto	com	a	direção	
sensível	e	o	chassi	compacto	resultam	em	
excepcional	capacidade	de	manobra.	

Freios
•	 Frenagem	regenerativa	proporciona	

controle	eficaz,	sem	desgaste	dos	freios	e	
com	maior	durabilidade.

•	 Redução	automática	da	velocidade	nas	
curvas	aumenta	a	segurança.

Projetada para uso interno, principalmente 
no setor automotivo, a versátil TBR30N é 
promessa de excepcional produtividade. 
Sua espaçosa cabine, ampla e desimpedida, 
proporciona fácil acesso ao operador em 
pé, enquanto sua grande plataforma de 
trabalho, com revestimento antiderrapante, 
age como um pedal ‘deadman’, só admitindo 
movimentação quando haja um operador 
embarcado. A velocidade e outros parâmetros 
podem ser programados de acordo com a 
aplicação e o operador. A velocidade máxima 
de trânsito é de 12 km/h com o operador 
embarcado, com um limite de segurança de 
2,5 km/h automaticamente ativado se ele 
conduzi-la como pedestre.

Com um leque de recursos ergonômicos 
e de segurança, a transpaleteira TBR30N 
reúne o conforto do operador, o controle 
de precisão e potência de sobra para 
trabalhar com eficiência e confiabilidade. 
Dentre muitas inovações deste modelo, 
contam-se o volante Maxius, com controles 
simples de usar, conjugado com a direção 
progressiva, a redução automática da 
velocidade em curvas e a centralização 
automática da roda motriz, proporcionando 
total confiança nas manobras em qualquer 
velocidade. 

Força de tração versátil... e ergonomia líder na classe

Transpaleteira  
Elétrica CA • 3,0 toneladas
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Melhorias contínuas podem levar a alterações nessas especificações.

Elétrico
A bordo em pé

Ver diagrama 
Ver diagrama

Ver diagrama
Elétrico

Não gradual

Vulkollan
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Características
Fabricante (abreviatura)
Designação do fabricante para o modelo
Fonte de energia: (bateria, diesel, GLP, gás)
Tipo de operador: Pedestre, a bordo em pé, sentado
Tração nominal na barra
Distância entre eixos
Peso
Peso de serviço incluindo bateria
Carga por eixo, sem carga, dianteiro/traseiro
Rodas e Pneus
Pneus: V=maciço, L=pneumático, SE=maciço pneumático – dianteiros/traseiros
Dimensões dos pneus, dianteiros 
Dimensões dos pneus, traseiros 
Número de rodas, lado dianteiro/traseiro (x=sem tração)
Largura da banda, traseiros
Dimensões
Altura do assento/Altura da plataforma
Altura do engate
Comprimento total
Largura total
Distância do solo no centro do entre-eixos
Raio de giro
Desempenho
Velocidade de trânsito, com/sem carga
Tração pela barra, com/sem carga
Tração máx. pela barra, com/sem carga
Capacidade de rampa, com/sem carga
Capacidade máx, rampa, com/sem carga
Freio de serviço
Motor elétrico
Motor de tração índice S2 60 min.
Tensão da bateria, capacidade nominal K5
Peso da bateria
Diversos
Tipo de controle da tração
Nível sonoro no ouvido do operador conf. DIN 12053

Reboques com FreioReboques sem Freio

Carga (kg)
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Barra de tração (N)

Máxima velocidade com diferentes cargas

TBR30N
Transpaleteira • 3,0 toneladas



Espaçosa cabine para operador em pé Fácil acesso à bateria

Plataforma antideslizanteTrava para troca rápida da bateriaVolante Maxius



NOTA: As especificações de desempenho podem variar dependendo das 
tolerâncias normais de fabricação, da condição do veículo, do tipo de pneus, 
das condições do piso ou superfície, das aplicações ou do ambiente de 
operação. As empilhadeiras mostradas podem estar com opcionais fora de 
série. Requisitos de desempenho específicos e configurações disponíveis 
no local devem ser discutidas com o seu distribuidor de empilhadeiras 
Mitsubishi. A Mitsubishi segue uma política de melhoria contínua dos 
produtos. Por este motivo, alguns materiais, opções e especificações podem 
sofrer alteração sem aviso prévio.
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mitforklift@mcfe.nl
www.mitforklift.com

Assim como qualquer produto que traga o nome Mitsubishi, nossos 
equipamentos de movimentação de materiais tiram proveito dos 
imensos recursos e da tecnologia de ponta de uma das maiores 
corporações do planeta. Por isto, quando prometemos qualidade, 
confiabilidade e valor pelo investimento, você sabe que temos o 
poder para manter essa garantia.

Todo modelo de nossa completa e premiada 
linha de empilhadeiras e equipamentos para 
armazenagem é construído com base em 
rigorosas especificações e projetado para 
continuar trabalhando para você... dia após dia... 
ano após ano... seja qual for o trabalho... sejam 
quais forem as condições.

Para garantir que o seu equipamento continue 
em constante atividade produtiva, temos uma 
rede de concessionárias locais – escolhidas a 
dedo por seu compromisso com a assistência 
ao cliente... e com a retaguarda da organização 
Mitsubishi Forklift Trucks. Seja onde for a sua 
localização, nós temos uma concessionária por 
perto, pronta e disposta a atendê-lo em suas 
necessidades.

O atendimento local é amistoso e cuida de tudo, 
desde identificar o modelo e a configuração 
perfeitos para a sua aplicação até oferecer 
financiamento flexível e competitivo, pacotes 
de manutenção, garantias imbatíveis, locação 
a curto e longo prazo, assistência técnica de 
campo altamente reativa e consertos... bem 
como o fornecimento de peças mais rápido e 
confiável de todo o ramo.

Somente a Mitsubishi pode lhe dar esta 
combinação de excelência em engenharia 
global e notável suporte local... somente a 
Mitsubishi lhe oferece produtos com essa 
qualidade a preços tão acessíveis...  e somente 
a Mitsubishi dá à  confiabilidade a mesma 
prioridade que você. Entre em contato agora 
com a concessionária da sua região e veja o que 
a Mitsubishi pode fazer por você. 

Para encontrar a concessionária mais próxima, visite   
www.mit-lift.com.

Engate de reboque versátil e regulável Grandes rodas resistentes ao desgaste Tela clara e abrangente

Sistemas elétricos e 
de controle

•	 Controlador	programável	
regula	a	aceleração,	
velocidade	de	trânsito	
e	frenagem	conforme	a	
aplicação	e	o	operador	-	
aumentando	a	versatilidade.

•	 Bateria	de	alta	capacidade	
variando	de	375	a	465	Ah	para	
turnos	mais	demorados.

•	 Roletes	da	bateria	e	trava	
de	engate	rápido	asseguram	
agilidade	nas	trocas.

•	 Diagnóstico	embarcado	e	
pasta	com	memória	de	falhas	
acelera	os	reparos	e	ajuda	a	
evitar	avarias.	

•	 Faróis	LED	de	alta	intensidade	
ligam-se	automaticamente	
–	para	a	segurança	de	ver	e	
ser	visto.			

•	 Indicadores	de	direção	dão	
sinais	claros	para	pedestres	
e	outros	veículos,	reduzindo	o	
risco	de	colisão.

•	 Acesso	por	código	PIN	impede	
o	uso	não	autorizado	da	
empilhadeira.

 

Ambiente e controles 
do operador

•	 Volante	Maxius	oferece	o	que	
há	de	melhor	em	ergonomia,	
conforme	e	design,	com	todos	
os	controles	operacionais	ao	
alcance.

•	 Direção	com	uma	só	mão	
permite	que	o	operador	
se	volte	para	trás	a	fim	de	
acompanhar	melhor	o	percurso	
em	marcha	a	ré.

•	 Cabine	para	operador	em	pé	
com	degrau	baixo	e	plataforma	
de	bordas	chanfradas,	
facilitando	o	acesso	por	ambos	
os	lados	à	espaçosa	área	do	
operador.

•	 Tela	nítida	alerta	operadores	
e	técnicos	de	manutenção	
sobre	possíveis	problemas	
–	contribuindo	para	evitar	
avarias	e	estimular	a	
manutenção.

•	 Piso	em	suspensão	com	
superfície	de	borracha	
texturizada	absorve	choques	e	
impede	escorregões.

•	 Opção	para	pedestre	garante	
fácil	engate	e	desengate.

•	 Confortável	apoio	lombar	reduz	
a	fadiga	do	operador.	

 

Outros recursos
•	 Recursos	de	acesso	rápido	

proporcionam	chegada	rápida	
e	fácil	a	todas	as	áreas	para	
inspeção	e	manutenção.

•	 Intervalo	de	serviço	de	
600	horas	reduz	o	tempo	
improdutivo	e	os	custos	de	
serviço.

•	 Engates	de	altura	
regulável	conferem	maior	
funcionalidade.

Opcionais
•	 Freios	elétricos	nas	rodas	

traseiras

•	 Dispositivo	para	troca	de	
bateria

•	 Direção	elétrica	em	360	graus

•	 Assento	rebatível	ajustável

•	 Controles	de	marcha	por	
botões	na	lateral

•	 Nome	do	cliente/logo/
decoração	em	painéis	laterais	

Quando 
confiabilidade é 
tudo...


