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Estrutura e carroceria 
•	 Alta	estabilidade	garantida	pelo	uso	de	

dois	rodízios	–	perto	da	roda	motriz	–	
além	das	duas	rodas	de	carga.

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

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

•	 Construção	de	alta	visibilidade	maximiza	a	
visualização	das	pontas	do	garfo	e	da	área	
de	trabalho.

Garfo
•	 Construção	do	garfo	robusta,	

especialmente	nos	modelos	de	2,0	
toneladas,	em	que	é	soldada	e	com	
pontas	elevadas	para	facilitar	a	entrada	
no	palete,	conferindo	maior	resistência	e	
durabilidade.

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

A PBP16M é uma máquina compacta, ideal 
para uso em situações confinadas como 
pequenas lojas e atividades de varejo. 
Assim como a PBP13M, ela é pequena o 
bastante para ser transportada em caminhão 
até o destino onde esteja a carga. Sua 
potência superdimensionada aguenta cargas 
maiores e turnos mais longos. A PBP20M 
foi desenvolvida para uso mais intensivo e 
tem maior capacidade de levantamento. Ela 
pode ser ativada em operações de varejo 
maiores, mas suas dimensões ainda servem 
para uso em lojas pequenas. A plataforma 
dobrável da PBP20MR permite que o operador 
suba na máquina para ocasionais percursos 
mais longos. Em todos os quatro modelos, 
o conceito do timão, avançado e simples de 
usar, protege as mãos e deixa tudo bem ao 
alcance, dando segurança e conforto a uma 
operação controlada.

Esta série começa com a PBP13M, ideal 
para qualquer antigo usuário de paleteiras 
manuais. Ela tem leveza suficiente para 
trabalhar em mezaninos e sua grande 
estabilidade permite operar sobre 
superfícies irregulares em lojas, armazéns 
e estações de carga. A especificação 
padrão inclui duas baterias de gel/AGM 

isentas de manutenção e um 
carregador interno. Para tarefas 
mais pesadas, a série conta 
com três modelos maiores. 
Estes equipamentos versáveis 
transportam as cargas 
sem nenhum problema em 

percursos de até 20 metros, 
além de carregar e descarregar 

caminhões.

Potência, flexibilidade e controle na ponta dos dedos

Série PBP13-20M(R)
Paleteira Elétrica para Pedestre
Energia CA • 1,3 – 2,0 toneladas
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Bateria
Pedestre

Freio magn. Freio magn. 

Não gradual Não gradual

Bateria
Pedestre

Timão ergonômico Poderoso motor de CA Pontas do garfo afuniladas e elevadas

Série PBP13-20M(R) 
Paleteira Elétrica para Pedestre
Energia CA • 1,3 – 2,0 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 de elevação (ver tabelas)
Altura do assento
Altura do timão / console de manobra (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 1200 mm, carga transversal, subindo/descendo a plataforma
Largura do corredor de trabalho (Ast3) com paletes de 1000 x 1200 mm, carga transversal, subindo/descendo a plataforma
Largura do corredor de trabalho (Ast) com paletes de 800 x 1200 mm, carga transversal, subindo/descendo a plataforma
Largura do corredor de trabalho (Ast3) com paletes de 800 x 1200 mm, carga transversal, subindo/descendo a plataforma
Raio do círculo de giro
Distância mínima entre centros de rotação
Comprimento da empilhadeira ao longo das pernas de carga
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
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Melhorias contínuas podem levar a alterações nessas especificações.
1) Opções: Maior velocidade de trânsito – 12 km/h com cargas de até 600 kg.



 
Mitsubishi
PBP20MR

2000
600
963
1370

2505
1600/905
390/115

Vul/Vul
230x70
85x75
100x40
2+1x/4

505
370

115
145

889/1207
85

1855/2305
705/1155

706
50/165/1150

540
35

2314/2764
1906/2356
2422/2872
2108/2556
1669/2119
2334/2784
1669/2119

5.8/6.0
0.03/0.046
0.065/0.022
10.0/20.0

0.8
1.0

24/180,240
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Mitsubishi
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0.03/0.046
0.065/0.022
10.0/20.0

0.8
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24/180,240
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PBP13M

PBP16/20M

PBP20MR

Freio magn. Freio magn. 

Não gradual Não gradual

Bateria
Pedestre

Bateria
Pedestre/A bordo em pé

Ast3 = Wa-x+l6+a
a  = Espaço de segurança (200 mm)
l6  = Largura da palete



Plataforma na PBP20MR Carregador interno opcional Tela nítida

Tração
•	 Motor	de	tração	de	CA	significa	

alta	potência	para	excelente	
tração	e	capacidade	de	rampa,	
operação	suave,	silenciosa	e	
controlada,	maior	duração	dos	
turnos	de	trabalho	e	menores	
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.

Sistemas elétricose 
de controle 

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

•	 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	aumentam	
a	segurança,	contribuindo	para	
evitar	que	o	operador	cometa	
erros.

•	 Eixo	do	timão	de	alumínio,	leve	
porém	muito	forte	e	mais	curto	
na	PBP20MR,	permitindo	operar	
a	partir	da	plataforma.

•	 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,	
impedindo	o	uso	não	autorizado	
do	equipamento.

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

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

•	 Afastamento	do	solo	de	apenas	
35	mm	–	tornando	muito	
improvável	prender	o	pé	embaixo	
da	máquina.

•	 Plataforma	grande	na	PBP20MR	
com	tapete	de	borracha	com	alta	
aderência,	evitando	escorregões	
e	permitindo	que	o	operador	
embarque	–	em	baixa	velocidade	
–	durante	algum	percurso	mais	
longo.

Outros recursos
•	 Recursos	de	acesso	rápido	

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

Opcionais
•	 Linha	de	rodas	de	tração	e	carga	

para	diferentes	aplicações

•	 Carregador	interno

•	 Grupo	carregador	de	baterias	
para	instalação	em	caminhão

•	 Roletes	para	entrada	e	saída	de	
paletes

•	 Garfos	com	grande	variedade	de	
dimensões

•	 Modificação	para	armazenagem	
a	frio	(classe	III,	-35ºC)

•	 Modificação	para	resistência	à	
umidade

•	 Dispositivo	para	troca	de	bateria

•	 Apoio	lombar

Quando 
confiabilidade é 
tudo...
Desenvolvida para desempenho notável e genuíno valor pelo 
investimento, a premiada* linha de empilhadeiras e equipamentos 
para armazém da Mitsubishi foi produzida segundo especificações 
mais rigorosas, maximizando a produtividade e garantindo plena 
confiabilidade... seja qual for a aplicação. 

É o que você esperaria de uma das maiores 
corporações do mundo, cujas empresas mantém-
se na vanguarda tecnológica onde desempenho, 
qualidade e confiabilidade nunca estão em risco.

Isto significa que, a partir de uma única fonte 
segura, podemos atender a 98% de todos os 
requisitos de movimentação, com uma série de 
opções competitivas de financiamento, incluindo 
compra direta, locação ou leasing. A concessionária 
da sua região poderá sugerir exatamente o produto 
certo para a sua aplicação... e o seu orçamento.

Além disso, pelo fato de entendermos o quanto 
você depende da sua empilhadeira Mitsubishi, 
oferecemos os mais altos níveis de assistência ao 
cliente. 

Valendo-nos de uma rede de concessionárias 
cuidadosamente selecionadas, oferecemos 
programas de manutenção e assistência técnica 
de qualidade, incluindo uma seleção de garantias 
que proporcional total paz de espírito. Cada 
concessionária mantém grandes estoques de 
peças aprovadas pela fabricante, amparada por um 
depósito central que abriga literalmente milhões 
de itens em estoque permanente, conseguindo 
uma taxa de atendimento na primeira coleta de 
97%. Assim, sua empilhadeira será consertada na 
primeira vez, praticamente todas as vezes. 

*  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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