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Mitsubishi posa al mercat la seva gama de 

carretons elevadors Edia Ex de 80V, amb el 

lema, el carretó elèctric definitiu.  

Els carretons elevadors Edia Ex de Mitsubishi incor-

poren el resultat dels desenvolupaments tècnics 

testats en el últims dos anys, com el blocant del 

diferencial elèctric, direcció a les quatre rodes, apli-

cació automàtica de potencia addicional en rampes 

i el control de elevació adaptatiu entre altres apli-

cacions i amb els avantatges de la bateria de liti. 

Igualada a 22 de gener de 2022. 

Mitsubishi a concebut la Edia Ex de 80 V i bateria de liti 

amb l’objectiu de substituir les màquines de combustió 

interna sense que hi pugui haver ni una sola objecció. 

Els importants estalvis que comporten les màquines 

elèctriques en relació a les de combustió interna esta 

refermant la aposta de les marques punteres per a ofe-

rir unes màquines que superin en prestacions i segure-

tat a les dièsel.  

“ L’objectiu es substituir les màquines de combustió 

interna sense ni una sola objecció.” 

S’ha fet esperar, perquè mentre altres marques ja teni-

en en el mercat màquines preparades per aquesta ne-

cessitat creixent des fa un parell d’anys, Mitsubishi s’ha 

pres el seu temps per a tenir un producte molt assajat 

abans de posar-lo al mercat. Aquest temps addicional 

de proves, més la filosofia de la marca de proveir mà-

quines perfectes, la portat a incorporar unes innovaci-

ons, de desenvolupament propi, que realment fa d’a-

questes màquines les de major sofisticació en quan a 

aplicació de tecnologia del mercat. 

No es una sofisticació gratuïta, sinó que assegura un 

comportament de la màquina excel·lent en qualsevol 

situació, amb l’objectiu de la màxima comoditat dels 

operaris, la màxima seguretat per a les mercaderies que 

es manipulen, prestacions extres de potencia i capacitat 

per a treballar en condicions de terres relliscosos i amb 

pendents que poden ser habituals en exteriors, buscant 

sempre la major productivitat. 

“ Amb unes innovacions que asseguren un 

comportament de la màquina excel·lent. “ 

El sistema Autoboost de aplicació automàtica de poten-

cia addicional en rampes. El gestor de la màquina de-

tecta la necessitat puntual i aplica una major potencia 

al motor elèctric de manera automàtica sense cap acció 

de l’operari. 

El bloqueig del diferencial elèctric, per a situacions de 

terres lliscants per a no perdre tracció, que conjunta-

ment amb la direcció a les quatre rodes dona un control 

extraordinari fins hi tot en les situacions més hostils.  

El software de gestió de la màquina, sense necessitat de 

regulació dels paràmetres, ajusta automàticament les 

característiques de rendiment a la capacitat informada 

de l’operari fent el maneig molt intuïtiu. 
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El sistema de elevació també es adaptatiu per a garantir 

la cura de les mercaderies al ser excepcionalment suau.  

Sistema de regulació de la velocitat en els revols que te 

la capacitat de calcular a l’inici de la maniobra l’angle de 

gir i la carrega per a ajustar automàticament la velocitat 

del carretó, a diferencia dels sistemes anteriors que 

feien la correcció a meitat de la maniobra. 

“ Es certament, i de moment, el carretó elevador 

definitiu. 

Les bateries de liti amb totes les seves avantatges que 

ja em tractat en articles anteriors, concebudes i adapta-

des especialment per a cada model de màquina. 

Axis es certament, i de moment, el carretó elevador 

definitiu. A més consumeix molt menys que un dièsel 

de les mateixes prestacions i el seu manteniment tam-

bé es molt més barat. 

La gama Edia Ex de 80 V cobreix capacitats de elevació 

de 2.500 Kg. a 3.500 Kg. 


