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Mitsubishi Edia EM   FBPN(T)-serie 
 
Elektrische 3 en 4-wiel vorkheftrucks, volrubber banden 
1.3 - 2.0  ton 
 
Top eigenschappen; 

 Schijfremmen verlaagt het energieverbruik, zorgt voor minder lawaai, maakt nauwkeurige en moeiteloze 

besturing mogelijk en vereist vrijwel geen onderhoud. 

 Elektronisch geactiveerde parkeerrem wordt automatisch toegepast zodra de bestuurder uit zijn stoel gaat en 

kan handmatig worden geactiveerd door eenvoudig op een knop te drukken. 

 Hellingrem voorkomt automatisch dat de vorkheftruck onopzettelijk gaat rijden, ook op steile hellingen. 

 Stuurwiel FeatherTouch maximale controle, zekerheid en comfort door het kleine stuurwiel wat moeiteloos 

door de chauffeur te bedienen is. 

 Cornering Control System (CCS) stelt de juiste limieten in voor elke bocht. 

 Toonaangevend ErgoCentric design resulteert in een riante voetruimte zonder obstakels, een uitzonderlijk 

ruime instap met een diepe, brede opstap en een ergonomische handgreep, gebruiksvriendelijke 

bedieningsknoppen, praktische indeling en geweldig zicht naar alle kanten. 

 Multifunctioneel kleurenscherm Zeer duidelijk af te lezen, zelfs bij fel zonlicht, zodat de bestuurder steeds 

volledig op de hoogte is van geprogrammeerde instellingen, prestatie, conditie en defecten. 

 Optioneel snelle zijdelingse batterijwissel voor toepassing bij meerdere shifts of zware inzet; zo kunnen 

batterijen eenvoudig, snel en veilig worden vervangen. 

 Vochtbestendig IPX4  bevat onder andere standaard de IP54 specificatie voor aandrijfen hydraulische 

motoren zodat gebruik ook bij zware regenval mogelijk is. 
 

Remmen; 

 Schijfremmen verlaagt het energieverbruik, zorgt voor minder lawaai, maakt nauwkeurige en moeiteloze 

besturing mogelijk en vereist vrijwel geen onderhoud. 

 Elektronisch geactiveerde parkeerrem wordt automatisch toegepast zodra de bestuurder uit zijn stoel gaat en 

kan handmatig worden geactiveerd door eenvoudig op een knop te drukken. 

 Hellingrem voorkomt automatisch dat de vorkheftruck onopzettelijk gaat rijden, ook op steile hellingen. 

 Cornering Control System (CCS) stelt de juiste limieten in voor elke bocht. 
 

Aandrijving; 

 Dankzij efficiënte aandrijf- (en hef-)motoren gecombineerd met sterk regeneratieve remmen en geavanceerde 

elektrische besturingstechnologie wordt energieverbruik verlaagd en inzetduur verlengd. 

 
Elektronica en besturingssystemen; 

 Eenvoudige prestatie-instelling waaronder vijf vooraf ingestelde opties voor snelle programmering door de 

bestuurder. 

 Volledige programmeerbaarheid diagnosticeren van gegevens is mogelijk via laptopverbinding zodat veel 

paramaters nauwkeurig kunnen worden aangepast door de onderhoudsmonteur en de prestatie voldoet aan 

de behoeften van elke bestuurder en elke inzet. 
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 Integrated Presence System 2 (IPS2) dit door Mitsubishi ontwikkelde systeem voorkomt alle truck - en 

mastbewegingen als de bestuurder niet op de stoel zit. 

 Veelzijdig batterijcompartiment is geschikt voor DIN-batterijen en British Standard met een diversiteit aan 

capaciteiten voor een maximale compatibiliteit met de inzet en behoeften van de gebruiker. 

 Optioneel snelle zijdelingse batterijwissel voor toepassing bij meerdere shifts of zware inzet; zo kunnen 

batterijen eenvoudig, snel en veilig worden vervangen. 

 Helderwitte halogeen lampen of optionele LED-lampen – voor en achter – bieden veiligheid op het gebied van 

‘zien en gezien worden’. 
 
Chassis; 

 Laag zwaartepunt verzekert de beste restcapaciteit die er in de markt verkrijgbaar is. 
 
Hydraulisch systeem; 

 Betrouwbare hef- (en aandrijf-)motoren hebben bewezen dat ze het intensieve werk onder de meest 

veeleisende omstandigheden aan kunnen zonder uitval. 
 
Mast- en vorkenbord constructie; 

 Uitstekend zicht dankzij een grote reeks zeer sterke masten die goed zicht bieden zodat u met vol vertrouwen 

goederen kunt verplaatsen. 
 
Bestuurders- en bedieningsomgeving; 

 Geruisarme technologie verlaagt het gemiddelde geluidsniveau op oorhoogte van de bestuurder naar een 

marktleidend niveau van 66 dB (A) voor de 3-wiel uitvoering en 67 dB (A) voor de 4-wiel uitvoering. 

 Ergonomische hydraulische handel bediening biedt een goed gevoel van contact en controle over de functies, 

ook wanneer de bestuurder handschoenen draagt. 

 Stuurwiel FeatherTouch maximale controle, zekerheid en comfort door het kleine stuurwiel wat moeiteloos 

door de chauffeur te bedienen is. 

 Hoogwaardige VersaCab in de fabriek aangebrachte paneel cabine-opties waaronder unieke, bekroonde, 

Hivis overhead guard, glazen ruiten met wis/was installatie, PVC of stalen deuren en verwarming. 

 Optionele hydraulische joystickbediening met volledig instelbare armsteun (een bekroond concept) maakt 

moeiteloze precisie mogelijk. 

 Multifunctioneel kleurenscherm Zeer duidelijk af te lezen, zelfs bij fel zonlicht, zodat de bestuurder steeds 

volledig op de hoogte is van geprogrammeerde instellingen, prestatie, conditie en defecten. 

 Toonaangevend ErgoCentric design resulteert in een riante voetruimte zonder obstakels, een uitzonderlijk 

ruime instap met een diepe, brede opstap en een ergonomische handgreep, gebruiksvriendelijke 

bedieningsknoppen, praktische indeling en geweldig zicht naar alle kanten. 
 
Stuursysteem; 

 FeatherTouch elektrische besturing verlaagt het energieverbruik, zorgt voor minder lawaai, maakt 

nauwkeurige en moeiteloze besturing mogelijk en vereist vrijwel geen onderhoud. 
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Overige kenmerken; 

 Vochtbestendig IPX4  bevat onder andere standaard de IP54 specificatie voor aandrijving hydraulische 

motoren zodat gebruik ook bij zware regenval mogelijk is. 

 Rapid Access-functies voor eenvoudig onderhoud door onder andere de snel te openen vloerplaat en het 

brede batterijdeksel. 

 

Service interval; 

  

 Service intervallen om de 1000 draaiuren. 
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