Preverjeni viličarji

LASTNA IZBIRA
Preverjeni viličarji s strani Linde podjetja

Linde formula za Preverjeni viličarji: rabljeni viličar + izbran paket = visoko
kakovostna individualna rešitev

UČINKOVITO, PRILAGOJENO,
TRAJNOSTNO
Rešitve, prilagojene vašim potrebam
Preverjeni viličarji so rešitev, ki ponujajo zmogljivost, kot tudi stroškovno
učinkovitost. Ponujamo vam prilagodljivost in cenovno dostopnost, da vodite
svoje poslovanje in ostanete pred konkurenco. Vendar je tukaj še več: ne
samo, da dobite viličar, predelan po najvišjih standardih kakovosti, lahko ga
prilagodite svojim individualnim potrebam.
Program Linde Preverjeni viličarji ponuja edinstven način za opremljanje rabljenega viličarja v skladu
s posebnimi zahtevami vaše aplikacije po konkurenčni ceni. Da bi bilo to preprosto, smo sestavili
modularni nabor paketov – vsak od njih je prilagojen določenemu vidiku aplikacije ali storitvi.
Do Preverjenega viličarja so potrebni le 3-je koraki:
1.
2.
3.

Izberite že obnovljeni ali rabljeni viličar iz naše ponudbe.
Naročite pakete funkcij in storitev, ki jih potrebujete.
Naročite dostavo vašega rabljenega viličarja na želeni naslov.

Program Preverjeni viličarji postavlja standarde glede zmogljivosti, kakovosti in trajnosti rabljenih
viličarjev.
Vsi obnovljeni viličarji in vse tehnične komponente paketov za stranke so usposobljeni za vse nivoje
storitev, ki jih ponuja Linde Material Handling. To vključuje tudi izbirno garancijo do 12 mesecev.
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PET PREDNOSTI ZA VAS
KAKOVOST

Novi standard Preverjenih viličarjev
Vse rabljene viličarje obnavljamo v lastnih
centrih za obnovo po vsej Evropi v skladu s
standardiziranim postopkom in visokimi
standardi kakovosti. Naše osebje razstavi
vsak rabljeni viličar, nato vse dele preveri,
popravi ali zamenja. To zagotavlja, da vsi
viličarji, ki jih naročite, vedno ustrezajo
najvišjim standardom kakovosti.

INDIVIDUALNA OPREMA

Mešano in povezano
Varnost, ergonomija in poraba energije so
odločilni dejavniki za povečanje učinkovitosti in
produktivnosti vašega poslovanja. Naši
Preverjeni rabljeni viličarji vam omogočajo
kombiniranje velikega števila modularnih
paketov za izboljšanje pomembnih lastnosti
vašega viličarja. Paketi temeljijo na najnovejši
tehnologiji Linde, ki se uporablja pri najnovejših
modelih viličarjev.

TRAJNOST

Odgovorna rešitev
Vaša odločitev za Preverjeni rabljeni Linde
viličar prispeva k odgovorni rabi virov. Obnova
zmanjša skupno količino uporabljenih surovin
in občutno zmanjša okoljski odtis izdelka. Naš
standardiziran postopek obnove poveča
učinkovitost uporabe in izpolnjuje najvišje
okoljske in varnostne standarde.

ZMOGLJIVOST

To je Linde
To je Linde – naši obnovljeni rabljeni viličarji
poosebljajo temeljne vrednote znamke Linde,
kot so zmogljivost, učinkovitost, prijaznost do
uporabnika, vsestranskost in zanesljivost. Vse
rabljene viličarje prenovimo v skladu s strogimi
standardi, ki veljajo za vse viličarje Linde. To
zagotavlja izjemno zmogljivost v katerem koli
okolju, pa naj gre za samostojno rešitev ali del
večjega voznega parka.

RAZPOLOŽLJIVOST

Hitro in enostavno
Ponujamo vam možnost, da viličar kupite
natanko takrat, ko ga potrebujete. Svoj rabljeni
viličar lahko izberete med številnimi modeli in ga
individualno prilagodite. Ker imamo na zalogi
vedno veliko obnovljenih viličarjev, lahko hitro
pripravimo vaše naročilo in viličar dostavimo na
vašo lokacijo takrat, kot vam to ustreza.

Tukaj lahko najdete video o Preverjenih viličarjih: Linde Augmented Reality App
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NAJVIŠJA KAKOVOST
SKOZI ŽIVLJENJSKI CIKEL
VILIČARJA
Naš proces obnove
Osnova našega programa Preverjeni viličarji je standardiziran postopek, ki zagotavlja visoki standard
kakovosti od konca do konca. Pred začetkom programa, je vsak viličar vnaprej izbran iz naše lastne
flote za najem ali vračil zakupa ter je podvržen našemu postopku pregleda. Samo tisti viličarji, ki
izpolnjujejo vnaprej določene kriterije, se izberejo in dostavijo v delavnico, kjer bo potekala obnova.
Tam se viličarji pregledajo, določijo zahteve za vzdrževanje in začne se postopek razstavljanja.
Preverjajo se vse ključne funkcionalne, tehnične in varnostne naloge, pregledajo se motorji in baterije
in po potrebi obnovijo v skladu z odobrenimi standardi za tovorna vozila. Kot del postopka ponovnega
sestavljanja so vse sestave očiščene in poškropljene, tako da je vaš Preverjeni viličar videti kot nov.

Predelava
Čiščenje

Demontaža

Pregled
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STANDARDIZIRANA KAKOVOST

Vsi Preverjeni viličarji so obnovljeni po industrijskem postopku v sedmih korakih. To temelji na
nizu vnaprej določenih merilih, kot so funkcionalnost, varnost in obraba. Na začetku se določijo
zahteve za vzdrževanje in popravilo ter ali se viličar razstavi na posamezne dele. Po preverbi se
skladno s standardom zamenjajo potrebni deli z novimi originalnimi deli.

TRAJNOSTNO NA VSAKI POTI

Obnova je sama po sebi trajnosten proces. Podaljšuje življenjski cikel viličarja in posledično
optimalno izrablja vire. Standardiziran postopek predelave Preverjenih viličarjev zagotavlja, da
je poraba materiala, goriva in tekočin, kakor odstranjevanje in recilkliranje odpadkov v skladu
z najvišjimi okoljskimi in varnostnimi standardi.

KRATEK ČAS DOBAVE

Po postopku predelave so viličarji pripravljeni za uporabo. Po oddanem naročilu, lahko izberete
viličar s standardno konfiguracijo iz zaloge ali si viličar prilagodite po svojih specifikacijah.

Barvanje
Montaža

Pregled
kakovosti

Dostava
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NAČIN, DA BO VAŠ
Paketi funkcij in storitev
Ne glede na to, ali želite zamenjati le en viličar ali dodati še kakšno vozilo v vozni park, Linde Preverjeni viličarji ponujajo različne možnosti za prilagoditev viličarja vašemu delovanju,
vzdrževanju in zagotavljanju njegove razpoložljivosti. Vsak paket vključuje opredeljen nabor funkcij
in komponente za naknadno vgradnjo, da se to doseže. Zahvaljujoč modularnosti paketov lahko
izboljšate posamezne vidike, kot so varnost, ergonomija in poraba energije, ali skombinirate dva ali
več paketa skupaj. Paketi vsebujejo najsodobnejšo tehnologijo najnovejših viličarjev Linde.
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Varnostni paket
Izboljšajte varnost svojih zaposlenih in
zmanjšajte škodo.

Svetlobni paket
Izboljšajte svetlobne si pogoje
delovnega območja z dodatnim
kompletom delovnih luči.
Obnovitveni paket
Podaljšajte življenjsko dobo z zamenjavo
rezervnih delov.
Voznikov paket
Ustvarite optimalno izkušnjo voznika
s prenovljenim delovnim mestom.

Energetski paket
Povečajte energetsko učinkovitost
vašega rabljenega viličarja z novo
trakcijsko baterijo.
Barvni paket
Izberite individualno barvo za vaš viličar,
ki bo usklajena s podobo vašega
podjetja.
Preventivni servisni paket
Z rednim preventivnim vzdrževanjem
si zagotovite največjo razpoložljivost
vaših viličarjev.
Paket popolne storitve
Zaščitite svoj viličar in si zagotovite
največjo razpoložljivost z nadzorom
stroškov, zahvaljujoč pogodbi in
paketu popolne storitve.
Paket energetskih storitev
Izkoristite pogodbo popolne storitve in
si zagotovite dolgoročno učinkovitost
vašega energetskega sistema.
Paket podaljšane garancije
Podaljšajte si garancijo na obdobje
12-ih mesecev ali 1.000 delovnih ur.
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LINDE VILIČAR d.o.o.
Linde Material Handling Slovenija (LINDE VILIČAR d.o.o.) je hčerinsko
podjetje Linde Material Handling GmbH, članica skupine KION ITS EMEA, ki
se uvršča med vodilne svetovne proizvajalce viličarjev in ponudnikov
storitev ter rešitev za notranjo logistiko. S prodajno in servisno mrežo, ki
obsega več kot 100 držav, je podjetje zastopano v vseh večjih regijah po
svetu ter zaposluje več kot 12.000 ljudi po vsem svetu.
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