
SBV12N
SBV12NI
SBV12NS
SBV16N
SBV16NI
SBV16NS

Estrutura e carroceria
•	 Rodízios	largos,	em	acréscimo	às	rodas	

de	tração	e	de	carga,	proporcional	grande	
estabilidade.

•	 Baixo	centro	de	gravidade	aumenta	a	
estabilidade	e	a	segurança	da	operação.

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

Conjunto da torre e do garfo
•	 A	revolucionária	tecnologia	Visionmast	

oferece	visão	do	que	está	à	frente	
sem	paralelo	e	superior	capacidade	de	
elevação.

•	 A	força	da	torre,	junto	com	a	excelente	
estabilidade	e	a	eficiência	do	sistema	
hidráulico,	garantem	alta	capacidade	
residual	–	para	movimentação	segura	de	
praticamente	qualquer	carga.

•	 A	linha	de	torres	inclui	modelos	triplex	
(elevação	até	5,4	m),	duplex	e	simplex	=	
todos	disponíveis	com	elevação	livre.

•	 Pontas	do	garfo	afuniladas	contribuem	
para	a	suavidade	na	entrada	e	saída	dos	
paletes,	facilitando	ainda	mais	a	entrada	
em	ângulo.

A plataforma com suspensão e as barras 
laterais protetoras dobram-se de modo 
organizado quando não estão sendo 
usadas mas travam com firmeza no lugar 
quando se precisa dar estabilidade e 
segurança ao operador.  Seja embarcado 
ou caminhando, o conceito do timão, 
avançado e simples de usar, protege 
as mãos do operador e deixa tudo 
bem ao alcance, dando segurança e 
conforto a uma operação controlada.  A 
tecnologia de CA assegura desempenho 

suave, silencioso e 
poderoso, minimizando 
o desgaste dos 
componentes e 
aumentando a 
durabilidade do chassi 
e da torre, garantindo 
longa vida útil em 
qualquer condição de 
trabalho.

Com seu formato elegante e compacto 
e a superior capacidade de manobra, 
a série SBV12-16N foi projetada para 
entrar nos corredores mais estreitos 
e nos menores espaços de trabalho.  
Neles, cargas pesadas são empilhadas 
com precisão e eficiência em alturas 
de até 5,4 metros.  A série inclui 
modelos de elevação inicial com maior 
distância do solo, para operação em 
rampas, e versões de duplo suporte 
que admitem ajuste para se adequar 
às diferentes larguras dos 
paletes.  Além disso, todos 
os modelos permitem 
trânsito rápido por longas 
distâncias, oferecendo 
ao operador uma 
opção entre os modos 
pedestre ou embarcado.

Toda a flexibilidade de que você precisa... para cada 
situação

Série SBV12-16N
Empilhadora com Plataforma
Energia em CA • 1,2 – 1,6 toneladas
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Mitsubishi
SBV12N
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1254

2530 2)

900 / 1630 2)

910 / 420 2)

Vul/Vul
85x75
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150x50
2+1x/4

520
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1141 / 1341
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2037 / 2492 3)

887 / 1343 3)

790 / 926
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2519 / 2955 3)

2239 / 2675 3)

2419 / 2855 3)

2289 / 2725 3)
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0,23 / 0,12

7 / 15

0,8
2,2
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68

Mitsubishi
SBV12NI

1200
600
946 1)
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2550 2)

1220 / 1330 2)

1010 / 340 2)

Vul/Vul
85x75
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410

1141  / 1341
92

2112 / 2568 3)

887 / 1343 3)

790 / 926
56 / 185 / 1150

570
25

2669 / 3105 3)

2239 / 2675 3)

2509 / 2945 3)

2289 / 2725 3)

1835 / 2271 3)

6/6
0,11 / 0,17
0,23 / 0,12

7 / 15

0,8
2,2

24 / 270, 375
245, 285
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SBV16N

Ast = Largura do corredor de trabalho

Ast3 = Largura do corredor de trabalho (b12 < 1000 mm)

Ast = Wa + √ (l6 – x)2 + ( b12 / 2)2 + a

Ast3 = Wa + l6 + a

Bateria
Pedestre/A bordo em pé

Bateria
Pedestre/A bordo em pé

Série SBV12-16N 
Empilhadora com Plataforma
Energia em CA • 1,2 – 1,6 toneladas

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 
Capacidade de carga
Distância do centro de carga
Eixo da roda de carga à face do garfo (abaixado)
Distância entre eixos
Peso
Peso da empilhadeira com carga nominal e peso máximo de baterias 
Carga por eixo com carga nominal e peso máximo da bateria, lado de tração/carga 
Carga por eixo sem carga e com peso máximo da bateria, lado de tração/carga
Rodas, Sistema de Tração
Pneus: PT=Powerthane, Vul=Vulkolan, lado de tração/carga 
Dimensões dos pneus, lado de tração 
Dimensões dos pneus, lado de carga 
Dimensões do rodízio (diâmetro x largura)
Número de rodas, lado de tração/carga (x=sem tração)
Largura da banda (centro dos pneus), lado de tração
Largura da banda (centro dos pneus), lado de carga 
Dimensões
Altura do timão (mín./máx.) 
Altura do garfo, totalmente abaixado
Comprimento total 
Comprimento até a face do garfo (inclui a sua espessura) 
Largura total
Dimensões do garfo (espessura, largura, comprimento) 
Largura externa além do garfo (mínima/máxima)
Distância do solo no centro do entre-eixos (garfo abaixado)
Largura do corredor de trabalho (Ast) com paletes de 1000 x 2000 mm, carga transversal, subindo/descendo a plataforma
Largura do corredor de trabalho (Ast3) com paletes de 1000 x 2000 mm, carga transversal, subindo/descendo a plataforma
Largura do corredor de trabalho (Ast) com paletes de 800 x 2000 mm, carga longitudinal, subindo/descendo a plataforma
Largura do corredor de trabalho (Ast3) com paletes de 800 x 2000 mm, carga longitudinal, subindo/descendo a plataforma
Raio do círculo de giro
Desempenho
Velocidade de trânsito, com/sem carga
Velocidade de elevação, com/sem carga
Velocidade de descida, com/sem carga
Capacidade de rampa, com/sem carga
Freios de serviço (mecânico/hidráulico/elétrico/pneumático)
Motores elétricos
Capacidade do motor de tração (60 min. serviço breve)
Potência útil do motor de elevação a 15% de fator de serviço
Tensão/capacidade da bateria com descarga de 5 horas
Peso da bateria
Diversos
Tipo de controle da tração
Nível de ruído, valor médio no ouvido do operador (EN 12053)

Q  kg
c  (mm)
x  (mm)
y  (mm)

 kg
 kg
 kg

 (mm)
 (mm)
 (mm)

b10  (mm)
b11 (mm)
b11  (mm)
h14  (mm)
h13  (mm)
I1  (mm)
l2  (mm)
b1/b2  (mm)
s / e / l  (mm)
b5  (mm)
m2  (mm)
Ast  (mm)
Ast3  (mm)
Ast  (mm)
Ast3  (mm)
Wa  (mm)

 km/h
 m/s
 m/s
 %

 kW
 kW
 V/Ah
 kg

 dB (A)

Melhorias contínuas podem levar a alterações nessas especificações.
1) = -17 mm torre tripla    2) = DF3300    3) =+17 mm torre tripla

Elétrico

Não gradual Não gradual

Elétrico



Mitsubishi
SBV12NS

1200
600
647
1319

2530 2)

900 / 1630 2)

910 / 420 2)

Vul/Vul
85x75
230x70
150x50
2+1x/4

520
410

1141 / 1341
75

2086 / 2542 3)

887 / 1343 3)

1124 / 1324 / 1524
40 / 100 / 1150

200-980
29

2586 / 3022 3)

2306 / 2742 3)

2486 / 2922 3)

2356 / 2792 3)

1603 / 2039 3)

6/6
 0,11 / 0,17
0,23 / 0,12

7 / 15

0,8
2,2

24 / 270, 375
245, 285

68

Mitsubishi
SBV16N

1600
600
647
1254

2960 2)

930 / 2030 2)

940 / 420 2)

Vul/Vul
85x75
230x70
150x50
2+1x/4

520
410

1141 / 1341
92

2037 / 2492 3)

887 / 1343 3)

790 / 926
56 / 185 / 1150

570
29

2519 / 2955 3)

2239 / 2675 3)

2419 / 2855 3)

2289 / 2725 3)

1536 / 1972 3)

9/9
0,13 / 0,23
0,23 / 0,22

10 / 15

2
3

24 / 375
285

68

Mitsubishi
SBV16NI

1600
600
946 1)

1553

2980 2)

1330 / 1650 2)

1040 / 340 2)

Vul/Vul
85x75
230x70
150x50
2+1x/4

520
410

1141 / 1341
92

2112 / 2568 3)

887 / 1343 3)

790 / 926
56 / 185 / 1150

570
25

2669 / 3105 3)

2239 / 2675 3)

2509 / 2945 3)

2289 / 2725 3)

1835 / 2271 3)

9/9
0,13 / 0,23
0,23 / 0,22

10 / 15

2
3

24 / 375
285

68

Mitsubishi
SBV16NS

1600
600
647
1319

2960 2)

930 / 2030 2)

940 / 420 2)

Vul/Vul
85x75
230x70
150x50
2+1x/4

520
410

1141 / 1341
75

2086 / 2542 3)

887 / 1343 3)

1124 / 1324 / 1524
40 / 100 / 1150

200-980
29

2586 / 3022 3)

2306 / 2742 3)

2486 / 2922 3)

2356 / 2792 3)

1603 / 2039 3)

9/9
0,13 / 0,23
0,23 / 0,22

10 / 15

2
3

24 / 375
285

68

Wa = Raio de giro
l6 = Comprimento do palete
x = da roda de carga até a face do garfo
b12 = Largura do palete
a = Espaço livre de segurança = 2 x 100 mm

Bateria
Pedestre/A bordo em pé

Bateria
Pedestre/A bordo em pé

Bateria
Pedestre/A bordo em pé

Bateria
Pedestre/A bordo em pé

Timão ergonômico

Visionmast de alta visibilidade

Poderoso motor de CA

Pontas do garfo para entrada suave
SBV12NS/SBV16NS

Não gradual Não gradual Não gradual Não gradual

Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico



SBV12-16N(i) 
  
  
 1500 1890 1890  790
 1600 1371 2101 (155) 790
 2000 1571 2501 (155) 790
 2500 1790 2970 (155) 790
 2900 1990 3370 (155) 790
 3300 2190 3770 (155) 790
 3700 2390 4170 (155) 926
 4400 2756 4870 (155) 926
 2500 1790 2970 1310 790
 2900 1990 3370 1510 790
 3300 2190 3770 1710 790
 3700 2390 4170 1910 926
 4400 2756 4870 2276 926
 4200 1990 4650 (145) 926
 4800 2190 5250 (145) 926
 5400 2390 5850 (145) 926
 4200 1990 4650 1540 926
 4800 2190 5250 1740 926
 5400 2390 5850 1940 926

 h3+h13 h1* h4* h2+h13 b1 
 mm mm mm mm mm

Triplex
Elevação livre

Triplex

Duplex
Elevação livre

Duplex

Simplex

Tipo de torre

* =  SBV12Ni / SBV16Ni / SBV12NS /  
SBV16NS, + 31 mm

h3+h13 = Altura de elevação
h1 = Altura da torre abaixada
h4 = Altura da torre elevada
h2+h13 = Altura da elevação livre

Tração
•	 Poderosa	tração	por	CA	significa	

alta	velocidade	de	trânsito	
(até	9	km/h)	e	aceleração	
–	mesmo	carregada	–	com	
operação	suave,	silenciosa	e	
controlada,	maiores	turnos	de	
trabalho	e	menos	requisitos	de	
manutenção.	 		

Sistema de direção
•	 Timão	de	última	geração	oferece	

o	que	há	de	melhor	em	design	
ergonômico,	conforto	e	segurança.

•	 Pequeno	raio	de	giro	em	conjunto	
com	o	chassi	compacto	e	a	
excelente	visibilidade	contribuem	
para	a	excepcional	capacidade	de	
manobra.

Freios
•	 Frenagem	regenerativa	proporciona	

controle	eficaz,	reduzido	desgaste	
dos	freios	e	maior	durabilidade.

•	 Freio	de	estacionamento	
automaticamente	ativado	na	
falta	de	energia,	para	segurança	
adicional	em	rampas.

Sistema hidráulico
•	 Sistema	hidráulico	suave	

com	elevação	e	abaixamento	
proporcionais	em	todos	os	modelos	
assegura	movimentos	da	torre	
e	do	garfo	sem	solavancos	e	a	
movimentação	cuidadosa	das	
cargas.

	
	
	
	

Sistemas elétricos e 
de controle

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

•	 Indicador	de	descarga	da	bateria	
e	horímetro	com	interruptor	
da	elevação	instalados	como	
padrão	para	proteção	da	bateria	
e	monitoração	do	uso	do	
equipamento.

•	 Sistema	de	roletes	da	bateria	
permite	trocas	rápidas.

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

Ambiente e controles 
do operador

•	 Função	de	avanço	lento	e	bypass	
do	bloqueio	do	timão	estão	
presentes	no	modelo	padrão	para	
máximo	controle	e	segurança.

•	 Formato	de	travessa	afasta	os	
obstáculos	do	timão	e	da	mão	do	
operador,	protegendo	a	máquina	e	
o	ser	humano.

•	 Controles	de	fácil	operação	
reduzem	a	fadiga	e	mantêm	a	
produtividade.

•	 Eixo	do	timão	de	alumínio	leve	
porém	muito	forte.

•	 Punhos	emborrachados	
confortáveis,	evitam	que	a	
mão	escorregue	e	têm	formato	
ergonômico	para	fácil	alcance	dos	
controles.

•	 Chave	geral	removível	também	
atua	como	chave	de	contato,	para	
impedir	o	uso	não	autorizado	do	
empilhamento.

•	 Tela	LCD	nítida	mantém	o	operador	
e	os	técnicos	de	manutenção	
plenamente	informados	–	
contribuindo	para	evitar	avarias	e	
estimular	a	manutenção.

Outros recursos
•	 Longo	intervalo	de	serviço	reduz	o	

custo	de	propriedade	e	minimiza	
as	paralisações.

•	 Recursos	de	acesso	rápido	
proporcionam	chegada	rápida	
e	fácil	a	todas	as	áreas	para	
inspeção	e	manutenção.

Opcionais
•	 Seleção	de	materiais	para	rodas

•	 Garfos	com	grande	variedade	de	
dimensões

•	 Grande	variedade	de	torres,	
incluindo	duplex	e	triplex	–	com	ou	
sem	elevação	livre

•	 Indicador	de	altura	da	elevação

•	 Indicador	do	peso	da	carga

•	 Carregador	interno

•	 Código	PIN	para	partida	–	com	
recursos	programáveis

•	 Nome	do	cliente/logo/decoração	
em	painéis	laterais

Plataforma de ergonomia confortável Bateria de alta capacidade
Barras laterais de segurança 
acolchoadas

Quando 
confiabilidade é 
tudo...
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.

*  A Mitsubishi Forklift Trucks conquistou quatro prêmios separados no certame 
Fork Lift Truck Association Annual Awards for Excellence, cobrindo as áreas de 
Ergonomia, Meio Ambiente e Inovação.

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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