
Obnovitveni paket

PREVERJENO  
ZA VAŠE POTREBE



Preverjeni viličarji

Podaljšajte življenjsko dobo
vašega rabljenega viličarja z
zamenjavo rezervnih delov. 

Obnovitveni paket

Čelni viličarji & Regalni viličarji
—  nove pnevmatike
—  nove vilice
—  novi teleskopski ležaji 
—  nove verige

Nizkodvižni & Visokodvižni viličarji
—  novi teleskopski ležaji 
—  nove verige



Voznikov paket

PRVI SO 
VOZNIKI



Preverjeni viličarji

Ustvarite optimalno izkušnjo voznika 
s prenovljenim delovnim mestom. 

Voznikov paket

Čelni viličarji & Regalni viličarji
—  talna podloga
—  sedežna blazina
—  naslon za roko
—  joystick gumi obloge
—  guma pedala



Varnostni paket

NADGRADNJA  
VAŠE VARNOSTI



Preverjeni viličarji

Izboljšajte varnost svojih zaposlenih 
in zmanjšajte škodo.   

Varnostni paket

Čelni viličarji
—  BlueSpot 
—  Orange Belt (pametni varnostni 

pas)
—  notranje ogledalo (panorama)

Regalni viličarji
—  BlueSpot
—  notranje ogledalo (panorama)

Nizkodvižni & Visokodvižni viličarji
—  BlueSpot zadaj
—  delovna luč



Svetlobni paket

IZBOLJŠAJTE  
SI POGLED



Preverjeni viličarji

Izboljšajte svetlobne si pogoje
delovnega območja z dodatnim
kompletom delovnih luči.

Svetlobni paket

Čelni viličarji
—  2 delovni LED luči – spredaj
—  1 delovna LED luč – zadaj

 Regalni viličarji
—  delovna LED luč (leva stran) 
—  delovna LED luč (desna stran)



Barvni paket

NAJ VAŠ 
VILIČAR IZSTOPA



Preverjeni viličarji

Izberite individualno barvo za vaš 
viličar, ki bo usklajena s podobo 
vašega podjetja ali spremenite si 
videz flote.  

Barvni paket

Celotna flota rabljenih viličarjev  
—  RAL 1005 rumena
 RAL 1023 varnostna rumena
 RAL 1028 rumena (melona)
 RAL 2000 oranžna
 RAL 5010 modra
 RAL 6010 zelena
 RAL 9010 bela
 RAL 2002 oranžno rdeča
—  na izbiro vse RAL barve



Energetski paket

VAŠ NOVI
VIR ENERGIJE



Preverjeni viličarji

Povečajte energetsko učinkovitost
vašega rabljenega viličarja z novo
trakcijsko baterijo. 

Energetski paket

Celotna flota električnih viličarjev
—  nova trakcijska baterija



Paket energetskih storitev

ZAŠČITITE  
SVOJO MOČ



Preverjeni viličarji

Izkoristite pogodbo popolne storitve in 
si zagotovite dolgoročno učinkovitost 
vašega energetskega sistema.

Paket energetskih storitev

Celotna flota električnih viličarjev
Pogodba zajema:
—  dolivanje vode
—  popravila baterije
—  regeneracijo baterije



Preventivni servisni paket

POSKRBITE  
ZA SVOJ VILIČAR



Preverjeni viličarji

Z rednim preventivnim vzdrževanjem si 
zagotovite največjo razpoložljivost vaših 
viličarjev. 

Preventivni servisni
paket

Celotna flota rabljenih viličarjev 
 —  redno vzdrževanje in servisi
 —  dela opravljena s strani Linde                 
     serviserjev
 —  uporaba originalnih rezervnih delov  
      Linde



Paket popolne storitve

POVEČAJTE  
ČAS DELOVANJA



Preverjeni viličarji

Zaščitite svoj viličar in si zagotovite
največjo razpoložljivost z nadzorom 
stroškov, zahvaljujoč pogodbi in 
paketu popolne storitve. 

Paket popolne
storitve

Celotna flota rabljenih viličarjev 
—  popolna storitev
—  redna vzdrževanja in popravila
—  izvajano s strani Linde servisa
—  originalni rezervni deli Linde



Paket podaljšane garancije

NAJ BO
MIRNO



Preverjeni viličarji

Podaljšajte si garancijo na obdobje 
12-ih mesecev ali 1.000 delovnih ur. 

Paket podaljšane
garancije

Celotna flota rabljenih viličarjev   
Podaljšana garancija:
—  12 namesto 6 mesecev
—  1.000 namesto 500 delovnih ur

Pogoji:
—  v kombinaciji z energetskim paketom 
in paketom popolne storitve
—  velja za 12 mesecev od dobave viličarja 
ali 1.000 delovnih ur (kar se doseže prej)


