
Empilhadeiras Pneumáticas de 
4.000-5.500 kg





Pesos pesados
Trabalhar com grandes cargas é fácil 

para a FG40N. Esta empilhadeira foi feita 
para aguentar qualquer desafio que 

apareça. O confortável compartimento do 
operador e o maior desempenho dão a 
esta máquina a certeza da vitória contra a 
concorrência.

Construção Robusta:   
A FG40N trabalha bem em 
ambientes externos onde as 
condições da superfície são 
geralmente cheias de 
irregularidades, umidade e 
poeira, carregando, por 
exemplo, toras de madeira, 
blocos de concreto e 
contêineres. Não há muito 
que esta máquina não possa 
carregar.
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Tudo o Que 

Há de Melhor
Com seu estilo moderno, esta 
máquina torna suaves e confortáveis 
aqueles longos turnos e ajuda o 
operador a manter a sua segurança. 
O que mais se pode querer? 

Espaçoso compartimento do 
operador: Com a FG40N, você 
tem espaço de sobra. Vá em 
frente e aproveite a vida.
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Alguns opcionais a considerar: 

 •	 Limitador	de	velocidade	– para   
 definir  os limites de velocidade de   
 marcha da empilhadeira. Excelente em  
 áreas com grande tráfego de pedestres.

 •	 Conjunto	de	conforto	do	operador			
	 – usufrua o conforto do lar no trabalho  
 com o assento de vinil com suspensão  
 integral, o capacho de borracha e o   
 porta-objetos.

Transmissão	powershift	de	
duas	velocidades:	Pode ter 
certeza, toda a potência de 
que você precisa já vem de 
fábrica.

Entrada com três pontos:  
Sair e entrar não pode ser mais 
fácil. Um degrau aberto, o 
conveniente corrimão e o 
sistema de segurança no 
quadril oferecem três pontos 
de apoio seguros para entrar e 
sair com facilidade.



Tão Confiáveis que 
Você Pode Assinar 
em Baixo

Motores	compatíveis	com	os	
limites de emissões:   
Os poderosos motores 
envirO2® são compatíveis com 
a EPA e dão à empilhadeira a 
potência de que você precisa 
no seu trabalho.

Sistema de Proteção do   
Motor (EPS): Automaticamente 
reduz a rotação se a 
temperatura do líquido do 
radiador subir demais. Não 
esquenta com isso.

A confiabilidade vem de fábrica em todas 
as empilhadeiras Mitsubishi, mas isso não 
é tudo. Esses recursos vão manter a sua 
máquina andando, turno após turno.
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Alguns opcionais a 
considerar: 

	 •	 Pré-purificador	da	tomada	de	ar			
	 	 – aspira ar fresco e limpo acima do  
  contrapeso.

 •	 Amplo	protetor	de	carga	e		 	
	 	 deslocador	lateral	– para melhor  
  posicionamento das cargas mais   
  largas.

Facilidade de Manutenção:  
Não é preciso nenhuma 
ferramenta para acessar o 
compartimento do motor. Dê 
uma boa olhada com apenas 
algumas etapas simples.



Seriedade 
com a Segurança

Sistema de Presença Integrado 
(IPS):  Ajuda a reduzir o riscos 
através do desengate temporário da 
tração e das funções hidráulicas se o 
operador deixar sua posição normal 
de trabalho. Não se preocupe – 
cuidamos dos seus operadores.

Melhor	visibilidade:	 Quanto mais 
se vê, melhor, não é? Canais da torre 
estreitos e contrapeso de baixo perfil 
ajudam a expandir os seus 
horizontes.

Aqui ninguém brinca. Cada 
empilhadeira Mitsubishi foi projetada 
com características de segurança que 
maximizam o bem estar dos seus 
operadores.
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Alguns opcionais a considerar: 

 •	 Cinto	de	segurança	laranja	– para  
  rápida indicação visual se o cinto de  
  segurança está ou não sendo usado.

 •	 Cabine	fechada	–	para manter você  
  abrigado, a cabine fechada ajuda os  
  operadores a ficarem secos nos piores  
  dias.



Verde: Por um planeta melhor.
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Você sabia que os nossos motores 
envir02® são itens de série em 
todas as empilhadeiras Mitsubishi 
de combustão interna?

Na verdade, nossos motores 
envir02® produzem menos 
emissões fuliginosas do que o 
permitido pelas normas atuais. Isto 
não faz você respirar um pouco 
melhor?

 A Mitsubishi 
Heavy 
Industries está 
na vanguarda 
da tecnologia 
verde:

Turbinas 
eólicas

 
Recuperação 
de CO2

Transporte 
público 

Instalações 
fabrís ISO 
14001



NOTA: Estas especificações assumem o uso dos eixos do motor, pneus e ângulos de inclinação especificados. Qualquer 
modificação das especificações ou de qualquer outra combinação de especificações feita após o embarque da empilhadeira 
exige prévia aprovação por escrito da Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc. (“MFCA”). (Ver ANSI/ITSDF B56.1.) 

As Peso-Pesado (GLP)

CARACTERÍSTICAS FG40N FG45N FG50CN FG50N FG55N
1 Capacidade no centro de carga nominal lb kg 8,000 / 4,000   9,000 / 4,000 10,000 / 4,500 11,000 / 5,000 12,000 / 5,500
2 no centro de carga – distância in mm iii24 / 500 24 / 600
3 Potência elétrica, diesel, gasolina, GLP in mm  GLP
4 Rodas (x=livre) número dianteira / traseira 2x/2

Dimensões
6 Elevação com torre 

padrão de dois estágios
altura máxima do garfo in mm 132.0 / 3,300

7 altura livre do garfo in mm 5.9 / 150 6.3 / 160
8 Garfo espessura x comprimento x largura in mm                                 2 X 48 X 5.9 /50 x 1,220 x 150 2.4 X 48 X 5.9 /60 x 1,220 x 150
9 Espaçamento dos dentes fora a fora mínimo / máximo in mm                    12.6/46.6 / 320/1,184 13.4/46.6 / 340/1,184

10 Inclinação para frente / para trás deg 6° / 10°
11

Dimensões Totais

comprimento até a face do garfo in mm 118.0 / 3,000  123.0 / 3,130 125.0 / 3,170 130.0 / 3,310 132.0 / 3,360
12 largura  com pneus de série in mm 55.5 / 1,415 57.5 / 1,460
13  com duplos opcionais in mm 77.5 / 1,965
14

altura

 com torre abaixada in mm        91.5 /     2,320iiii       94.5 / 2,400
15  altura do assento in mm 42.6 / 1,082
16  até o topo do protetor da capota in mm 89.5/ 2,280
17  com torre estendida in mm     180.0 / 4,570     181.0 / 4,590
18 Raio de giro externo mínimo 101.0 / 2,580   107.0 / 2,730 109.0 / 2,760 114.0 / 2,890 116.0 / 2,940
19 Corredor mínimo - 90° pilha - folga zero sem carga 172.0 / 4,370   178.3 / 4,530 179.5 / 4,560 185.4 / 4,710 187.4 / 4,760

Desempenho
20

Velocidades
tráfego carregada / vazia mph km/h 13.5/14.0 / 22.0/22.5 13.5/14 /21.5/22.5

21 velocidade de elevação carregada / vazia fpm mm/s 104/110 / 0.53/0.56 85/91 / 0.43/0.46
22 velocidade de descida carregada / vazia fpm mm/s 94/75 / 0.48/0.38 85/59 / 0.43/0.30 85/67 / 0.43/0.34
23 Capacidade de 

rampa
carregada a 1 mph (1,6 km/h) % 31.5 28.6 25.7 23.3 21.6

24 máxima carregada / vazia % 45.2 / 50.5 39.8 / 46.4ii 36.1 / 42.2 33.0 / 38.6 30.9 / 36.5

Peso
25 Vazia lb kg 12,900 / 5,860         13,800 / 6,270iiii 14,950 / 6,780 15,950 / 7,240 16,700 / 7,570
26 Carga por eixo com carga nominal (dianteiro / traseiro) lb kg 18,900/2,050 / 8,940/920                         20,400/2,400 / 9,110/1,160 22,300/2,700 / 10,030/1,260 24,250/2,700 / 10,990/1,250 25,700/3,000 / 11,710/1,360
27 sem carga (dianteiro / traseiro) lb kg 5,750/7,150 / 2,610/3,250                        6,050/7,750 / 2,750/3,520 6,300/8,650 / 2870/3,920 7,050/8,900 / 3,190/4,050 6,900/9,800 / 3,130/4,440

Chassi
28 Distância do solo no ponto mais baixo da torre in mm 5.9 / 150
29 no centro da distância entre eixos in mm 8.9 / 227
30 Freios freio de serviço tipo pedal, hidráulico
31 freio de estacionamento tipo manual, hidráulico

Sistema de transmissão
32

Motor

modelo Nissan TB45K
33 potência útil 

contínua S.A.E. bruta
HP kW 97 / 72

34  at r.p.m. 2,450
35 torque máximo 

S.A.E. bruto
lb-ft kg-m 207 / 280

36 at r.p.m. 1,200
37 cilindro / cilindrada cu in cm3 6/275 / 6/4.5
38 Transmissão tipo powershift
39 número de marchas a frente / a ré 2 / 1
40 Pressão de alívio para ligações à rede psi bar 2,770 / 191ii



Need 
Specs: 
May need 
another 
spread

CARACTERÍSTICAS FG40N FG45N FG50CN FG50N FG55N
1 Capacidade no centro de carga nominal lb kg 8,000 / 4,000   9,000 / 4,000 10,000 / 4,500 11,000 / 5,000 12,000 / 5,500
2 no centro de carga – distância in mm iii24 / 500 24 / 600
3 Potência elétrica, diesel, gasolina, GLP in mm  GLP
4 Rodas (x=livre) número dianteira / traseira 2x/2

Dimensões
6 Elevação com torre 

padrão de dois estágios
altura máxima do garfo in mm 132.0 / 3,300

7 altura livre do garfo in mm 5.9 / 150 6.3 / 160
8 Garfo espessura x comprimento x largura in mm                                 2 X 48 X 5.9 /50 x 1,220 x 150 2.4 X 48 X 5.9 /60 x 1,220 x 150
9 Espaçamento dos dentes fora a fora mínimo / máximo in mm                    12.6/46.6 / 320/1,184 13.4/46.6 / 340/1,184

10 Inclinação para frente / para trás deg 6° / 10°
11

Dimensões Totais

comprimento até a face do garfo in mm 118.0 / 3,000  123.0 / 3,130 125.0 / 3,170 130.0 / 3,310 132.0 / 3,360
12 largura  com pneus de série in mm 55.5 / 1,415 57.5 / 1,460
13  com duplos opcionais in mm 77.5 / 1,965
14

altura

 com torre abaixada in mm        91.5 /     2,320iiii       94.5 / 2,400
15  altura do assento in mm 42.6 / 1,082
16  até o topo do protetor da capota in mm 89.5/ 2,280
17  com torre estendida in mm     180.0 / 4,570     181.0 / 4,590
18 Raio de giro externo mínimo 101.0 / 2,580   107.0 / 2,730 109.0 / 2,760 114.0 / 2,890 116.0 / 2,940
19 Corredor mínimo - 90° pilha - folga zero sem carga 172.0 / 4,370   178.3 / 4,530 179.5 / 4,560 185.4 / 4,710 187.4 / 4,760

Desempenho
20

Velocidades
tráfego carregada / vazia mph km/h 13.5/14.0 / 22.0/22.5 13.5/14 /21.5/22.5

21 velocidade de elevação carregada / vazia fpm mm/s 104/110 / 0.53/0.56 85/91 / 0.43/0.46
22 velocidade de descida carregada / vazia fpm mm/s 94/75 / 0.48/0.38 85/59 / 0.43/0.30 85/67 / 0.43/0.34
23 Capacidade de 

rampa
carregada a 1 mph (1,6 km/h) % 31.5 28.6 25.7 23.3 21.6

24 máxima carregada / vazia % 45.2 / 50.5 39.8 / 46.4ii 36.1 / 42.2 33.0 / 38.6 30.9 / 36.5

Peso
25 Vazia lb kg 12,900 / 5,860         13,800 / 6,270iiii 14,950 / 6,780 15,950 / 7,240 16,700 / 7,570
26 Carga por eixo com carga nominal (dianteiro / traseiro) lb kg 18,900/2,050 / 8,940/920                         20,400/2,400 / 9,110/1,160 22,300/2,700 / 10,030/1,260 24,250/2,700 / 10,990/1,250 25,700/3,000 / 11,710/1,360
27 sem carga (dianteiro / traseiro) lb kg 5,750/7,150 / 2,610/3,250                        6,050/7,750 / 2,750/3,520 6,300/8,650 / 2870/3,920 7,050/8,900 / 3,190/4,050 6,900/9,800 / 3,130/4,440

Chassi
28 Distância do solo no ponto mais baixo da torre in mm 5.9 / 150
29 no centro da distância entre eixos in mm 8.9 / 227
30 Freios freio de serviço tipo pedal, hidráulico
31 freio de estacionamento tipo manual, hidráulico

Sistema de transmissão
32

Motor

modelo Nissan TB45K
33 potência útil 

contínua S.A.E. bruta
HP kW 97 / 72

34  at r.p.m. 2,450
35 torque máximo 

S.A.E. bruto
lb-ft kg-m 207 / 280

36 at r.p.m. 1,200
37 cilindro / cilindrada cu in cm3 6/275 / 6/4.5
38 Transmissão tipo powershift
39 número de marchas a frente / a ré 2 / 1
40 Pressão de alívio para ligações à rede psi bar 2,770 / 191ii
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Lembre-se também de que a visibilidade total em operação pode ser afetada pela configuração da torre e respectivos 
opcionais na sua empilhadeira. Portanto, você precisa incluir dispositivos auxiliares ou modificar suas práticas de 
trabalho. Para mais informações, consulte a sua concessionária.



NOTA: Estas especificações assumem o uso dos eixos do motor, pneus e ângulos de inclinação especificados. Qualquer 
modificação das especificações ou de qualquer outra combinação de especificações feita após o embarque da 
empilhadeira exige prévia aprovação por escrito da Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc. (“MFCA”). (Ver ANSI/ITSDF 
B56.1.) 

As Peso-Pesado (diesel)

CARACTERÍSTICAS FD40N FD45N FD50CN FD50N FD55N
1 Capacidade no centro de carga nominal lb kg 8,000 / 4,000   9,000 / 4,000 10,000 / 4,500 11,000 / 5,000 12,000 / 5,500
2 no centro de carga – distância in mm 24 / 500 24 / 600
3 Potência elétrica, diesel, gasolina, GLP in mm diesel
4 Rodas (x=livre) número dianteira / traseira 2x/2

Dimensões
6 Elevação com torre 

padrão de dois estágios
altura máxima do garfo in mm 132 / 3,300

7 altura livre do garfo in mm 5.9 / 150 6.3 / 160
8 Garfo espessura x comprimento x largura in mm                                 2 X 48 X 5.9 /50 x 1,220 x 150 2.4 X 48 X 5.9 /60 x 1,220 x 150
9 Espaçamento dos dentes fora a fora mínimo / máximo in mm                    12.6/46.6 / 320/1,184 13.4/46.6 / 340/1,184

10 Inclinação para frente / para trás deg 6° / 10°
11

Dimensões Totais

comprimento até a face do garfo in mm 118 / 3,000  123 / 3130 125 / 3,170 130 / 3,310 132 / 3,360
12 largura  com pneus de série in mm 55.5 / 1,415 57.5 / 1,460
13  com duplos opcionais in mm 77.5 / 1,965
14

altura

 com torre abaixada in mm        91.5 / 2,320       94.5 / 2,400
15  altura do assento in mm 42.6 / 1,082
16  até o topo do protetor da capota in mm 89.5/ 2,280
17  com torre estendida in mm     180.0 / 4,570     181.0 / 4,590
18 Raio de giro externo mínimo 101.0 / 2,580   107.0 / 2,730 109.0 / 2,760 114.0 / 2,890 116.0 / 2,940
19 Corredor mínimo - 90° pilha - folga zero sem carga 172.0 / 4,370   179.5 / 4,560 179.5 / 4,560 185.4 / 4,710 187.4 / 4,760

Desempenho
20

Velocidades
tráfego carregada / vazia mph km/h 13.5/14.0 / 21.5/22.0 13/13.5 / 21.0/22.0

21 velocidade de elevação carregada / vazia fpm mm/s 100/112 / 0.51/0.57 83/93 / 0.42/0.47
22 velocidade de descida carregada / vazia fpm mm/s 94/75 / 0.48/0.38 85/59 / 0.43/0.30 85/67 / 0.43/0.34
23 Capacidade de 

rampa
carregada a 1 mph (1,6 km/h) % 30.5 27.7 25.0 22.4 21.0

24 máxima carregada / vazia % 44.3 / 49.5 39.0 / 45.5i 35.4 / 41.4 32.4 / 37.9 30.3 / 35.8

Peso
25 Vazia lb kg 13,050 / 5,920         13,950 / 6,330iiii 15,100 / 6,850 16,100 / 7,300 16,850 / 7,640
26 Carga por eixo com carga nominal (dianteiro / traseiro) lb kg 18,950/2,100 / 9,920/8,960                         20,500/2,500 / 9,140/1,200 22,350/2,750 / 11,020/1,280 24,300/2,800 / 11,020/1,280 25,750/3,100 / 6,121/781
27 sem carga (dianteiro / traseiro) lb kg 5,800/7,250 / 2,630/3,290                        6,150/7,850 / 2,780/3,550 6,400/8,700 / 2,900/3,950 7,100/9,000 / 3,220/4,080 7,000/9,850 / 1,683/2,469

Chassi
28 Distância do solo no ponto mais baixo da torre in mm 5.9 / 150
29 no centro da distância entre eixos in mm 8.9 / 227
30 Freios freio de serviço tipo pedal, hidráulico
31 freio de estacionamento tipo manual, hidráulico

Sistema de transmissão
32

Motor

modelo Mitsubishi S6S
33 potência útil 

contínua S.A.E. bruta
HP kW 77 / 57.5

34  at r.p.m. 2,300
35 torque máximo 

S.A.E. bruto
lb-ft kg-m 192 / 260

36 at r.p.m. 1,700
37 cilindro / cilindrada cu in cm3 6/305 / 6/5.0
38 Transmissão tipo powershift
39 número de marchas a frente / a ré 2 / 1
40 Pressão de alívio para ligações à rede psi bar 2,770 / 191



Need 
Specs: 
May need 
another 
spread
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Lembre-se também de que a visibilidade total em operação pode ser afetada pela configuração da torre e respectivos 
opcionais na sua empilhadeira. Portanto, você precisa incluir dispositivos auxiliares ou modificar suas práticas de 
trabalho. Para mais informações, consulte a sua concessionária.

CARACTERÍSTICAS FD40N FD45N FD50CN FD50N FD55N
1 Capacidade no centro de carga nominal lb kg 8,000 / 4,000   9,000 / 4,000 10,000 / 4,500 11,000 / 5,000 12,000 / 5,500
2 no centro de carga – distância in mm 24 / 500 24 / 600
3 Potência elétrica, diesel, gasolina, GLP in mm diesel
4 Rodas (x=livre) número dianteira / traseira 2x/2

Dimensões
6 Elevação com torre 

padrão de dois estágios
altura máxima do garfo in mm 132 / 3,300

7 altura livre do garfo in mm 5.9 / 150 6.3 / 160
8 Garfo espessura x comprimento x largura in mm                                 2 X 48 X 5.9 /50 x 1,220 x 150 2.4 X 48 X 5.9 /60 x 1,220 x 150
9 Espaçamento dos dentes fora a fora mínimo / máximo in mm                    12.6/46.6 / 320/1,184 13.4/46.6 / 340/1,184

10 Inclinação para frente / para trás deg 6° / 10°
11

Dimensões Totais

comprimento até a face do garfo in mm 118 / 3,000  123 / 3130 125 / 3,170 130 / 3,310 132 / 3,360
12 largura  com pneus de série in mm 55.5 / 1,415 57.5 / 1,460
13  com duplos opcionais in mm 77.5 / 1,965
14

altura

 com torre abaixada in mm        91.5 / 2,320       94.5 / 2,400
15  altura do assento in mm 42.6 / 1,082
16  até o topo do protetor da capota in mm 89.5/ 2,280
17  com torre estendida in mm     180.0 / 4,570     181.0 / 4,590
18 Raio de giro externo mínimo 101.0 / 2,580   107.0 / 2,730 109.0 / 2,760 114.0 / 2,890 116.0 / 2,940
19 Corredor mínimo - 90° pilha - folga zero sem carga 172.0 / 4,370   179.5 / 4,560 179.5 / 4,560 185.4 / 4,710 187.4 / 4,760

Desempenho
20

Velocidades
tráfego carregada / vazia mph km/h 13.5/14.0 / 21.5/22.0 13/13.5 / 21.0/22.0

21 velocidade de elevação carregada / vazia fpm mm/s 100/112 / 0.51/0.57 83/93 / 0.42/0.47
22 velocidade de descida carregada / vazia fpm mm/s 94/75 / 0.48/0.38 85/59 / 0.43/0.30 85/67 / 0.43/0.34
23 Capacidade de 

rampa
carregada a 1 mph (1,6 km/h) % 30.5 27.7 25.0 22.4 21.0

24 máxima carregada / vazia % 44.3 / 49.5 39.0 / 45.5i 35.4 / 41.4 32.4 / 37.9 30.3 / 35.8

Peso
25 Vazia lb kg 13,050 / 5,920         13,950 / 6,330iiii 15,100 / 6,850 16,100 / 7,300 16,850 / 7,640
26 Carga por eixo com carga nominal (dianteiro / traseiro) lb kg 18,950/2,100 / 9,920/8,960                         20,500/2,500 / 9,140/1,200 22,350/2,750 / 11,020/1,280 24,300/2,800 / 11,020/1,280 25,750/3,100 / 6,121/781
27 sem carga (dianteiro / traseiro) lb kg 5,800/7,250 / 2,630/3,290                        6,150/7,850 / 2,780/3,550 6,400/8,700 / 2,900/3,950 7,100/9,000 / 3,220/4,080 7,000/9,850 / 1,683/2,469

Chassi
28 Distância do solo no ponto mais baixo da torre in mm 5.9 / 150
29 no centro da distância entre eixos in mm 8.9 / 227
30 Freios freio de serviço tipo pedal, hidráulico
31 freio de estacionamento tipo manual, hidráulico

Sistema de transmissão
32

Motor

modelo Mitsubishi S6S
33 potência útil 

contínua S.A.E. bruta
HP kW 77 / 57.5

34  at r.p.m. 2,300
35 torque máximo 

S.A.E. bruto
lb-ft kg-m 192 / 260

36 at r.p.m. 1,700
37 cilindro / cilindrada cu in cm3 6/305 / 6/5.0
38 Transmissão tipo powershift
39 número de marchas a frente / a ré 2 / 1
40 Pressão de alívio para ligações à rede psi bar 2,770 / 191



Normas de Segurança
Estas empilhadeiras atendem as normas da American 
National Standards Institute/ Industrial Truck Standards 
Development Foundation, ANSI/ITSDF B56.1. 
Classificação UL da Underwriters Laboratories, Inc., 
somente quanto ao risco de incêndio e choque 
elétrico; Tipo G, G/LP, LP, D, Empilhadeiras Industriais. Os 
usuários devem estar cientes e obedecer a todos os 
códigos e regulamentos aplicáveis quanto a 
treinamento de operadores, uso, operação e 
manutenção de empilhadeiras industriais motorizadas, 
incluindo:

    • ANSI/ITSDF B56.1.

• NFPA 505, norma de segurança contra incêndio para 
empilhadeiras industriais motorizadas incluindo 
designações de tipo, áreas de uso, manutenção e 
operação.

• Aplicam-se os regulamentos da Occupational Safety 
and Health Administration (OSHA).

Especificações, equipamentos, dados técnicos, fotos e 
ilustrações baseadas em informações no momento da 
impressão e sujeitas a alteração sem aviso prévio. 
Alguns produtos podem estar sendo mostrados com 
equipamentos opcionais.

Os números projetados que aparecem no 
diagrama à direita correspondem à primeira 
coluna da tabela de especificações.
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Serviço	com	um	
sorriso:  Intervalos de 
500 horas entre serviços 
ajudam a economizar na 
manutenção com 
menos tempo de 
parada. Mais uma razão 
para sorrir.

Garantias	imbatíveis:	 
Damos cobertura de peças 
e mão de obra para todos 
os sistemas durante um 
ano e por mais um ano 
para todos os 
componentes do conjunto 
motor-transmissão.



Peças	à	vontade:	  
Desde as peças genuínas 
para empilhadeiras 
Mitsubishi até a linha 
Promatch® para 
qualquer modelo de 
equipamento, podemos 
atendê-lo em tudo. 

     Respondemos por
    Nossos Produtos
  A FG40 e o resto da linha de 
Empilhadeiras Mitsubishi são 
respaldadas por alguns dos melhores 
serviços do segmento.
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 Empilhadeiras Pneumáticas
 de 4.000-5.500 kg

Ready. Reliable. 
Right On The Money.
Fabricadas com superior qualidade e excepcional valor, as 

empilhadeiras Mitsubishi contam com o apoio de uma extensa 

rede de Concessionárias e suporte de campo, distribuída por toda 

a América do Norte e do Sul. 

Não se esqueça de pedir à concessionária da sua região mais 

detalhes sobre:

• Programas de varejo de fábrica

• Planos de financiamento específicos para as suas necessidades

• Outros opcionais e serviços da concessionária

1-888-mit-lift  •  www.mit-lift.com


