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MI VAGYUNK A PARTNERE
AZ ANYAGMOZGATÁSBAN

CAT LIFT TRUCKS
JÓ HÍRNÉV AZ EGÉSZ
VILÁGON
®

A Caterpillar és Cat márkanevek az egész világon ismertek. Termékválasztékunk a földmunkagépektől
kezdve további építőgépeken át a motorokra és generátorokra is kiterjednek. Ezen kívül a márkanév
közismert a ruha- és cipőiparban, valamint az anyagmozgató gépek területén is. A Cat termékekben az a
közös, hogy a minőség és a célszerűség minden területen kiemelt figyelmet kap.
®

A Cat típusú emelőtargoncák több mint 60 éve ötvözik magukba a fenti előnyöket. Munkájukat a legnehezebb üzemi
körülmények és szélsőséges hőmérséklet határok között is elvégzik. Ez megfelelő garanciát jelent a targoncaflották
üzemeltetői számára, hogy a Cat emelőtargoncákat és raktári berendezéseket az iparban széles körben, változatos
feladatokra alkalmazzák.
Mindez azonban nem ok arra, hogy nyugodtan megpihenjünk a fejlesztés terén. Folyamatosan szem előtt tartjuk, hogy a
hatékony anyagmozgatás csak a termelékenység maximalizálásával és az üzemeltetési költségek alacsony szinten
tartásával érhető el.
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Ezért indítunk folyamatosan új kutatás-fejlesztésre vonatkozó programokat, melynek eredményeként új, jobb minőségű,
nagyobb teljesítményű, hosszabb karbantartási időközű termékeket hozunk létre, hogy lépést tartsunk az ipar folyamatosan változó igényeivel.

Globális hálózat, lokális szolgáltatás
Nap mint nap, technikusaink és anyagmozgató szakembereink ezrei biztosítják a helyi, nemzeti és nemzetközi szintű
szolgáltatásokat, Európa, a Közel-Kelet és Afrika több mint 70 országában.
Az USA-ban, Finnországban, Japánban és Szingapúrban pedig egy vállalati szövetség tagjaként koordináljuk
nemzetközi tevékenységünket.
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A Cat Lift Trucks vállalat felmérte üzleti tevékenységünket és
igényeinkre, átfogó targoncaflottára vonatkozó javaslatot tett.
Ajánlatuk jó benyomást keltett, hiszen az ajánlott targoncák
minősége, a műszaki támogatási tevékenység színvonala és
a teljes rendszer költsége igen kedvező volt. Targoncaflotta
beszerzés esetén nyugodt szívvel ajánlom másnak is a Cat
vállalatot.
Egy nemzetközi logisztikai vállalatnál dolgozó ügyfelünk szavai

Nemzetközi üzleti tevékenység
A nemzetközi, határokon átívelő tevékenységet
folytató vállalatokra vonatkozó komplex
együttműködési szerződésekkel az anyagmozgatásra
vonatkozó igényeket egyetlen kapcsolaton keresztül
lehet rendezni.
Forgalmazói hátterünk segít abban, hogy a
targoncaflottát ne csak leszállítsuk, de
elvégezhessük a flotta management tevékenységet
és a karbantartást is. Ezeknek a tevékenységeknek
az eredményeként a targoncák összetétele gondosan
megválasztott, üzemeltetésük költségkímélő,
kihasználtságuk pedig maximális lesz. Ez egyúttal azt
is jelenti, hogy a targonca flotta mérete és így a
kezelők száma is a szükséges mértékű lesz, ami
költségmegtakarítást jelent, azonban ezzel a
rendszer teljesítménye nem csökken.
Forgalmazóink munkatársainak továbbképzése és
támogatása folyamatos, így képesek az ipar számára
mindig a lehető legjobb, legkorszerűbb
anyagmozgatási megoldásokat kínálni.
Értékesítési tréningjeink célja, hogy munkatársaink
az ügyfelek számára a lehető legjobb megoldást
tudják kínálni. A technikusoknak szóló tréning célja
pedig, hogy a karbantartási és szerelési
tevékenységeket gyorsan és pontosan el tudják
végezni, így az üzemkiesés ideje minimális lesz.
Ha Cat típusú targoncára kér ajánlatot, akkor olyan
partnerre talál, mely törődik az ügyfél üzleti
tevékenységével, és elkötelezett az üzemeltető
profijának maximalizálása terén, ezért hatékony
anyagmozgatási megoldásokat kínál.
Vállalatunk ügyfelei számára a lehető legjobb
megoldást szeretné kínálni, így ennek a célnak az
elérése érdekében a forgalmazói háttérrel szorosan
együttműködik.
Célunk, hogy minden alkalommal várakozáson
felül teljesítsünk, legyen szó ajánlattételről,

A Cat a Közel-Keletre speciális kivitelű targoncákat
szállított. Itt ugyanis a szálló por olyan mértékű,
hogy más gyártmányú targoncáknál korábban már
sok gondot okozott az eltömődött légszűrő és a
motorhibák is gyakoriak voltak.

leszállított gépről, vagy szolgáltatásról, mely a pénzügyi
finanszírozástól, a garanciális tevékenységen és a
karbantartáson át a cserealkatrészek szállításáig terjed.
Vegyük például az anyagmozgatási igény
felméréseinket. Ez úgy épül fel, hogy minden egyes
üzemben lévő gép használatának módját
meghatározzák, és ezt állítják szembe a targoncára
vonatkozó összes költséggel. A felmérés eredményei
fognak ezután az ajánlat alapjául szolgálni. Ez a
meglévő targoncák karbantartási tevékenységére,
egyes targoncák feladatának módosítására és új gépek
szállítására vonatkozó ajánlatok kombinációja. Az egyes
teendők úgy vannak megfogalmazva, hogy az új
targonca flotta termelékenysége maximális legyen.

Ha egy nemzetközi szállítmányozó vállalatnak
anyagmozgató gépekre és a hozzá tartozó
megbízható karbantartási háttérre van
szüksége, akkor a széles forgalmazói hálózatnak
köszönhetően, lehetőségében áll a megfelelő Cat
targoncákat különböző országokban választani, és
így a gépek megbízhatósága és teljesítménye
a helyi Cat dealerek szakembereinek
tapasztalatával is ki fog egészülni.
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Válassza az Önnek
megfelelő finanszírozási
csomagot
Megfelelő targoncák igazi
feladatokra
Az új gépek beszerzését lehetővé tevő
finanszírozási csomag szerkezete, mely meglévő
gépek refinanszírozását is jelentheti, a megfelelő
ajánlat létfontosságú részét képezi.
Legyen szó gépvásárlásról, lízingről,
targoncabérletről vagy teljes körű
karbantartásra vonatkozó szerződésről,
forgalmazónk a legnagyobb örömmel segít
Önnek a leggazdaságosabb finanszírozási
csomag megtalálásában.
Termékeink az európai targoncás alkalmazások
95%-ára megoldást jelentenek.
Ahogy az egy jó hírnévvel rendelkező gyártótól
elvárható, homlokvillás targoncáink és raktári
berendezésein úgy lettek megtervezve és
megépítve, hogy tartósan nagy teljesítménnyel
működhessenek, akár a legkeményebb
munkakörülmények között is a világon bárhol.
Gépeink minősége legendás, ezen kívül olyan
fejlesztéseket tartalmaz, mint a kezelő jelenlétét
érzékelő ‘Presence Detection System’ (PDS és
PDS+) rendszer. Így járulnak hozzá ezek a
versenyképes targoncák az egész vállalat sikeréhez.
Ha összevetjük a jellemzőket és az előnyöket
más gyártó gépeivel, akkor megállapíthatjuk, hogy
igen kevés gyártó terméke veszi fel a versenyt a
Cat targoncáival. Átfogó kínálatunk pedig
lehetővé teszi, hogy a feladathoz legjobban
illeszthető gépet szállítsuk.

A világ egyik legnagyobb kikötője
a Cat targoncáit választotta.
Ennek okai a termékek minősége
és megbízhatósága, valamint a
Cat forgalmazó által biztosított
professzionális és rugalmas szerviz
háttér voltak, mely magában
foglalta a folyamatosan helyszínen
tartózkodó szerelőket is, akik a
gépek folyamatos karbantartásával
és a gyors reakcióval biztosítják
a flotta maximális kapacitásának
fenntartását.
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Robbanómotoros
emelőtargoncák

Dízel targoncák
Ezt a targoncát úgy tervezték és gyártották, hogy
minden feladat esetén megbízható teljesítményt
nyújtson. Dízelmotoros gépeink a legnehezebb üzemi
körülmények között is megállják a helyüket.
A targonca fejlett hajtásrendszerével a modern
üzleti tevékenység által megkövetelt nagy
teljesítmény is biztosítható. Minden targonca
könnyen működtethető, egységesített funkciókkal
van ellátva, ami megkönnyíti, hogy más típusú géppel
folytatva a munkát, a kezelő könnyen megszokja az új
gépet. Ezeken kívül azonban számos olyan extra
felszereltség is rendelhető, melyekkel a targonca az
egyéni igényekhez illeszthető.

Gázüzemű targoncák
A cseppfolyós gázzal működő targoncák mind
épületen belül mind kültéren kedvező megoldást
jelentenek. A gázüzemű targoncák a dízelek kedvező
alternatíváját jelentik, mivel teljesítményük és
nyomatékuk egyező, viszont a káros anyag
kibocsátásuk alacsonyabb, üzemanyag fogyasztásuk
pedig kitűnő.

Dízel targoncák: 2.0 – 10.0 tonna teherbírás

Gázüzemű targoncák: 1.5 – 5.5 tonna teherbírás
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Elektromos
homlokvillás- és
raktári targoncák,
vontatók

Elektromos homlokvillás
targoncák
Elektromos homlokvillás targoncáink a teljes
teherbírás tartományt lefedik. Abroncsaik fúvott
és tömörgumis kivitelűek egyaránt lehetnek,
teljesítményük jól szabályozható, működési
paraméterei előre programozhatók. Ezek a gépek
különösen alkalmasak változatos terhek
mozgatására, mint például üveg, műanyag, tégla.
A váltóáramú hajtás növeli a
termelékenységet, meghosszabbítja a gép által
egy feltöltéssel elérhető üzemidőt, egyszerűsíti a
karbantartást. Alkalmazása növeli a
termelékenységet, a gép nehezebb üzemi
körülmények és szélsőségesebb hőmérséklet
határok között is dolgozhat. Az elektromos
homlokvillás targoncák a közepes teherbírásúak
három- vagy négykerekű 48 V-os, a legnagyobb
teherbírásúak pedig négykerekű, 80V-os
kivitelben készülnek. A Cat Lift Trucks kínálata az
ipar egyik legkorszerűbb targoncáiból álló, teljes
körű kínálatot jelenti

Teljes körű raktári targonca
kínálat
A kimondottan raktári feladatra használható
targoncák közé tartoznak az elektromos
raklapszállító- és gyalogkíséretű targoncák,
valamint a tolóoszlopos és komissiózó gépek.
Minden gép megbízható teljesítményre képes,

Elektromos homlokvillás targoncák: 1.4 – 5.0 tonna teherbírás

hosszú műszakokat tudnak végigdolgozni,
miközben karbantartási igényük minimális. Ezek a
targoncák minden raktári feladatra megoldást
jelentenek, lehetnek akár a nehéz
munkakörülmények, de a gép környezeti
hőmérséklete is lehet szélsőséges, mint például
hűtőházak esetén.
Az alacsony- és magas emelésű támasztókaros
gépek lehetnek gyalogkíséretűek, lehajtható
platformmal kezelőállással illetve kezelőüléssel
rendelkezők. Ezzel a rakodás folyamatát a lehető
legrugalmasabbra lehet alakítani. Szintén a
raktári gépek közé tartoznak a speciális
tolóoszlopos-, több utas- és a felrakótargoncák.
A komissiózó targoncák közé tartoznak az alsó
két állványszinten komissiózó gépek, valamint a
közepes és nagy emelési magasságban dolgozó
gépek is.

Vontatótargoncák

Elektromos működtetésű raklapszállító targoncák:
1.2– 2.5 tonna teherbírás

Elektromos magas emelésű gyalogkíséretű targoncák:
1.0 – 2.0 tonna teherbírás

Vállalatunk célja, hogy az anyagmozgatás lehető
legtöbb területén kínáljon megoldást. Az
NTR30-50N2 típusú gép számos beltéri vontatási
feladatra ideális megoldást jelent, különösen az
autóiparban. Számos beépített funkciójának
köszönhetően a kezelő számára jó minőségű,
pihentető munkakörnyezetet jelent.
Lehet bármilyen termékről, bármilyen raktárról
vagy állványrendszerről szó, a Cat Lift Trucks-nak
minden esetre van megoldása, hogy a raktár
hatékonysága maximális legyen, és így a
befektetés megtérüljön.

Komissiózó targoncák: 1.0 – 2.5 tonna teherbírás

Tolóoszlopos targoncák:
1.4 – 2.5 tonna teherbírás

Több utas targoncák:
2.0 és 2.5 tonna teherbírás

Emelhető kezelőállású
szűkfolyosós targoncák:
1.1 – 2.0 tonna teherbírás

Vontató targoncák:
3.0 – 5,0 tonna teherbírás
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Nyugodt
szívvel

Tartson lépést a haladással
Fontos törekvésünk az alkatrészek
egységesítése, ami biztosítja, hogy minden
gépcsaládban a lehető legtöbb közös funkció
legyen. Ez megkönnyíti a szerviz feladatát is, ami
szintén a nagyobb termelékenység irányába
mutat. A különböző konfigurációk és a kifinomult,
programozható működési jelleggörbék lehetővé
teszik az üzemeltető számára, hogy befolyásolják
a gép teljesítményét, termelékenységét és
hatékonyságát a legkülönbözőbb feladatokra, és
az eltérő képességű kezelőkre. Így lesz a
szállított áru, a targonca és a kezelő egyaránt
biztonságban.
Vállalatunk a legkorszerűbb szerszámokat és
gépeket használja, mint például hegesztő
robotokat, lézeres kivágó berendezéseket és
környezetbarát festőberendezéseket, hiszen
csak így tudjuk a gyártás során a legjobb
minőséget garantálni. A korszerű gyártási
módszerek alkalmazásával a környezet terhelése
is minimális lesz. Egy Cat targonca beszerzése
nemcsak egy jó minőségű termék vételét jelent,
hanem azt a biztonságot is, hogy a gép mögött
egy erős nemzetközi vállalat áll, mely a
szükséges erős szerviz háttérrel is rendelkezik.

Maximális kihasználtság
A Cat Lift Trucks technikusai által időben végzett
karbantartás minimalizálja az üzemkiesés idejét
és maximalizálja a berendezés élettartamát.
Programjaink biztosítják a professzionális szerviz
hátteret, melyek kiszámíthatóvá teszik a szerviz
és az üzemeltetés költségét.
A programok alkalmazásával a targonca
maradványértéke és így az esetleges eladási ára

a jövőben is magas marad. Ezek egyúttal javítják
a targonca teljesítményét, optimalizálják a
kihasználtságot, és ezáltal maximalizálják a
termelékenységet. A teljes körű szerviz
alkalmazásával a karbantartási terveket a pontos
üzemi igényekhez lehet igazítani, így a targoncák
kihasználtsága maximális lesz.
A Cat Lift Trucks tervezett karbantartás
(Planned Maintenance - PM) és teljes körű
karbantartás és szerviz (Total Maintenance &
Repair - TM&R) programjai segítik
forgalmazóinkat professzionális karbantartási
terv kidolgozásában. Az üzemeltetőnek ebben az
esetben elegendő saját tevékenységével
törődnie, a targonca flottával kapcsolatos
teendőket rábízhatja a targonca forgalmazó
szakembereire. Az ügyfélre szabott szerződések
jelentős megtakarítást eredményeznek, és
ráadásul a targoncák is csúcsformában
maradnak. Alkalmazásukkal jó minőségű
szolgáltatás biztosítható, melynek irányítását és
adminisztrációját a targoncaforgalmazó végzi.
Ekkor a kopás és az egyéb problémák még
idejekorán felfedezhetők, és így a
meghibásodások karbantartással megelőzhetők,
a váratlan meghibásodások, gépkiesések száma
minimális lesz.
Minden Cat homlokvillás targoncára és raktári
berendezésre alapesetben egy év garancia jár.
Ezen felül, további garanciára is lehetőség van,
külön megegyezés alapján.
Ha érdekli, hogyan biztosítják
szerződéseink az üzemeltetők nyugalmát,
akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi Cat
forgalmazóval.
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Kapcsolódó
előnyök
Forgalmazóink jól képzett, elkötelezett technikusokkal dolgoznak, így a vizsgálatokat és
szerviztevékenységeket a legjobb minőségben
tudjuk elvégezni. Ez azt jelenti, hogy szakembereink
a hiba okát gyorsan megtalálják, és el is hárítják.
Technikusaink számára a legfrissebb műszaki
információk is elérhetők. Az eredeti Cat
alkatrészek alkalmazása pedig, gyors javítást és
minimális gépkiesési időt eredményez.
Szervizautóink teljes felszereltséggel rendelkeznek, speciális szerszámokkal és alkatrész
készlettel vannak ellátva. Csak egy hívás és
targoncái máris a legjobb kezekbe kerülnek.

Megfelelő alkatrészt a
megfelelő határidőre
A gördülékeny és megbízható alkatrészbeszerzés
elengedhetetlen egy targoncaflotta csúcsformában
tartásához. Központi európai alkatrészraktárunk
alapterülete több mint 10,000m2, a benne lévő
különböző alkatrészek száma meghaladja az
58,000-et. Ez a raktár jelenti az Európába, Afrikába
és a Közel-Keletre irányuló szállítások stratégiai
tervezésének központját.
Ezen kívül online hozzáféréssel rendelkezünk az
USA-ban, Szingapúrban és Japánban található
alkatrész központjainkhoz is. Ez az egyedülálló
infrastrukturális háttér teszi lehetővé, hogy a
megfelelő alkatrészt, a magfelelő időben a
megfelelő helyre el tudjuk juttatni.

Használja ki tudásunkat üzleti
tevékenysége erősítésére
Megbízhat bennünk
Szembesüljön bármilyen kihívással az anyagmozgatás terén, jó esély van rá, hogy fejlesztő
csapatunk már találkozott a problémával, és a
megoldást beépítette a Cat targoncákba.
Vállalatunk teljes szervezete arra törekszik,
hogy kifogástalan és hatékony szolgáltatást
nyújtson annak érdekében, hogy ügyfeleinél az
anyagmozgatási folyamatok gördülékenyen és
jövedelmezően valósuljanak meg.
Ha érdeklik hatékony megvalósítási
példák, illetve valamelyik berendezésünkre, vagy a legközelebbi Cat
forgalmazóra vonatkozó információ, vegye
fel velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel lehetőségei a hátsó oldalon láthatók.
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A Cat lift trucks forgalmazó minden anyagmozgatással
kapcsolatos problémára ismeri a megoldást.
Vállalatunk a forgalmazói hátterét is folyamatosan
fejleszti és támogatja, így Ügyfeleink nemcsak az
iparban elérhető legjobb gépekben, hanem a legjobb
szolgáltatásban és tanácsadásban is részesülnek.
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működési körülményekről, a rendelkezésre álló konfigurációkról, valamint a speciális teljesítményi igényekről. A Cat Lift Trucks cég filozófiájára jellemző a folyamatos termékfejlesztés, ebből kifolyólag egyes
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