
OS NOSSOS  
COLABORADORES,  
PRODUTOS  
E SERVIÇOS

SOMOS SEU PARCEIRO  
NO MANUSEAMENTO  
DE MATERIAIS



EMPILHADORES 
CAT® - REPUTAÇÃO 
MUNDIAL

Em todo o mundo, as pessoas reconhecem as marcas Caterpillar e Cat®; desde equipamento de movimentação 
de terras e construção, a motores e sistemas de geração de energia, vestuário e calçado, a equipamento de 
manuseamento de materiais, os produtos Cat são reconhecidos pela sua qualidade e adequação.

Há mais de 60 anos que os empilhadores Cat são desenvolvidos e fabricados de modo a integrarem esses valores da 
marca Caterpillar e a terem um excelente desempenho nos ambientes mais adversos e temperaturas extremas, 
proporcionando aos gestores de frotas a confiança para especificar empilhadores e equipamento de armazém Cat num 
vasto leque de indústrias e aplicações.

Porém, nunca deixamos de inovar. Compreendemos que o manuseamento eficiente de materiais é conseguido 
mediante a maximização da produtividade com o custo total de propriedade mais baixo possível.

É por isso que os nossos programas de investigação e desenvolvimento continuam a resultar em produtos novos e 
melhorados com melhor desempenho e intervalos de assistência maiores de modo a dar resposta às necessidades em 
constante mutação das indústrias de todo o mundo.
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Rede global, entrega local

Todos os dias, milhares dos nossos técnicos dos concessionários e peritos no manuseamento de materiais 
disponibilizam um serviço local, nacional e internacional em mais de 70 países por toda a Europa, Médio Oriente e África.

Fazer parte de uma rede de empresas nos EUA, Finlândia, Japão e Singapura permite-nos coordenar soluções 
estratégicas a nível mundial.



A Cat Lift Trucks compreendeu o nosso ramo de negócio 
respondeu com abrangentes propostas de fornecimento de 
frotas. Ficamos impressionados com as suas recomendações, 
a qualidade dos empilhadores, os serviços de apoio e o 
competitivo custo total do processo. Não hesitaria em 
recomendar os empilhadores Cat a proprietários de frotas.

Comprador, Empresa de Logística Internacional
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Coordenámos complexos contratos 
internacionais e transfronteiriços e estamos aptos 
a gerir todos os aspectos dos seus requisitos de 
manuseamento de materiais a partir de um único 
ponto de contacto.

Em colaboração com a nossa rede de 
concessionários, fornecemos, gerimos e realizamos 
a manutenção de frotas de clientes, de forma a 
fornecermos soluções altamente focadas e 
rentáveis que maximizam a utilização. Tal significa 
que as dimensões das frotas e, por conseguinte, o 
número de operadores, podem ser mantidos em 
mínimos sem afectar adversamente a 
produtividade e reduzindo simultaneamente o custo 
total do processo.

Continuamos a dar formação e a apoiar os 
colaboradores dos nossos concessionários, 
permitindo-lhes definir os padrões na indústria 
para a prestação do melhor serviço possível no 
manuseamento de materiais dos tempos 
modernos.

A nossa formação de vendas foi desenvolvida 
para ajudar os vendedores a darem aos clientes os 
melhores conselhos possíveis de acordo com os 
respectivos requisitos, enquanto que a nossa 
formação técnica proporciona uma manutenção e 
assistência rápida e rigorosa com o mínimo 
absoluto de tempo de inactividade.

Quando especifica um empilhador Cat, está a 
estabelecer uma parceria com indivíduos que se 
preocupam com a sua empresa e que assumiram 
o compromisso de ajudá-lo a maximizar os lucros 
através de eficazes soluções de manuseamento 
de materiais.

Exigimos o melhor para os nossos clientes e 
trabalhamos em estrita colaboração com os nossos 
concessionários autorizados para o conseguirmos.

O nosso objectivo é exceder as expectativas com 
cada recomendação de fornecimento que fazemos, 
com cada produto que fornecemos e com cada 
assistência que realizamos – desde o 
financiamento, à garantia, à manutenção e às 
peças sobressalentes.

Vejamos, por exemplo, o nosso inquérito sobre 
o manuseamento de materiais. Foi desenvolvido 
para avaliar a utilização de todas as máquinas da 
sua operação, considerando o respectivo custo 
total de propriedade.

Os resultados deste inquérito informam a 
estrutura das nossas recomendações de 
fornecimento, que podem ser uma conjugação da 
manutenção de certos veículos existentes, a 
reutilização de outros noutras operações e o 
fornecimento de unidades novas. Estas 
recomendações são sempre feitas com o objectivo 
de maximizar a produtividade.

Foram aplicados empilhadores Cat 
especialmente modificados num cliente do 
Médio Oriente para uma operação de sucesso 
num ambiente com poeiras e gases, onde 
empilhadores da concorrência já tinham 
falhado devido a filtros de ar obstruídos e 
avarias no motor.

Quando uma empresa de distribuição 
internacional necessitou de equipamento 
de manuseamento de materiais e apoio de 
manutenção em que pudesse confiar, foram 
especificados empilhadores Cat em locais no 
Reino Unido e nos Países Baixos graças à sua 
fiabilidade e desempenho, conjugados com os 
conhecimentos técnicos do concessionário Cat.

Negócios internacionais
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Os empilhadores certos para o 

mundo real.

Para um contrato de fornecimento viável,  
é fundamental a estruturação do pacote de 
financiamento certo para equipamento novo ou 
para unidades existentes.

Quer prefira a compra a pronto, leasing, 
aluguer ou contrato com manutenção total, o seu 
concessionário terá todo o gosto em encontrar o 
pacote de financiamento mais económico para 
os seus requisitos.

As nossas linhas de produtos representam 
cerca de 95% dos requisitos do mercado europeu.

Conforme seria de esperar de uma 
organização de renome, os nossos empilhadores 
e equipamento de armazém foram desenvolvidos 
e fabricados para um desempenho consistente 
nos ambientes industriais mais adversos de todo 
o mundo. A qualidade de fabrico lendária, 
associada a inovações como o “Sistema de 
Detecção de Presença” (PDS e PDS+) 
proporcionam a cada empilhador – e a cada 
proprietário – uma vantagem competitiva.

Funcionalidade a funcionalidade, benefício a 
benefício, poucos fabricantes chegam aos 
calcanhares da produtividade e valor de um 
empilhador Cat, e a nossa abrangente gama 
permite-nos fornecer as ferramentas mais 
eficazes para ajudá-lo a realizar o trabalho.

Um dos maiores portos do 
mundo escolheu empilhadores 
Cat para a respectiva operação 
de manuseamento graças à 
qualidade e fiabilidade da 
gama e aos serviços de apoio 
profissionais e de resposta 
imediata disponibilizados pelo 
concessionário Cat, incluindo 
técnicos permanentes nas 
instalações para manutenção da 
frota e maximização da utilização.

Escolher o pacote de 
financiamento certo



Empilhadores 
motorizados

Diesel

Desenvolvidos e fabricados para um desempenho 
fiável em qualquer aplicação, a nossa gama de 
empilhadores motorizados diesel é adequada até 
para os ambientes mais adversos.

A tecnologia avançada dos motores disponibiliza os 
níveis de desempenho necessários para dar resposta 
aos requisitos das empresas modernas. Cada 
empilhador inclui funcionalidades fáceis de utilizar, 
comuns em todos os empilhadores Cat, o que 
significa que os operadores podem mudar de um 
empilhador para outro sem terem de se familiarizar 
com o novo. Além disso, uma gama de extras 
opcionais garante que pode escolher a configuração 
mais adequada às suas necessidades.

GPL

A gama a GPL garante que estamos aptos a fornecer 
soluções para aplicações em interiores e exteriores, 
e o GPL proporciona uma alternativa atractiva ao 
diesel normal, visto que disponibiliza potência e 
binário com emissões mínimas e uma excelente 
economia em termos de combustível. 
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Gama GPL: 1,5 – 5,5 toneladas de capacidade

Gama Diesel: 2.0 – 10,0 toneladas de capacidade



Empilhadores eléctricos 

A nossa gama completa de empilhadores 
eléctricos com pneus com câmara-de-ar e pneus 
maciços proporcionam um desempenho 
controlável e programável para o manuseamento 
seguro de diferentes cargas, tais como vidro, 
plástico, tijolos, etc.

A corrente CA aumentou a produtividade, 
permitiu turnos mais longos e simplificou as 
rotinas de manutenção para melhorar a 
produtividade em aplicações mais pesadas, em 
condições mais exigentes e em temperaturas 
extremas. Com uma gama que inclui máquinas 
de 48V de 3 e 4 rodas e unidades reforçadas  
de 80V, a Cat Lift Trucks apresenta uma das 
gamas de produtos mais moderna e completa  
da indústria.

Uma gama completa para 

armazéns

A nossa vasta gama de equipamento de 
armazém dedicado integra porta-paletes, 
stackers, empilhadores rebatíveis e prepara-
dores de encomendas. Cada máquina foi 
desenvolvida e fabricada para proporcionar um 
desempenho fiável, turnos longos e o mínimo de 
tempo de paragem para manutenção.

A gama inclui equipamentos para todas as 
aplicações de armazéns, incluindo ambientes 
exigentes e funcionamento em temperaturas 
extremas, p. ex., armazéns de frio.

Empilhadores eléctricos, 
empilhadores de 
armazém e veículos  
de reboque

Gama Eléctrica: 1,4 – 5,0 toneladas de capacidade
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Os nossos porta-paletes e stackers incluem as 
variantes com condutor apeado, operador em pé, 
stand-in, operador sentado para a máxima 
flexibilidade na baía de carregamento, enquanto os 
empilhadores rebatíveis incluem modelos de 
acesso múltiplo para manuseamento especializado.

A nossa gama de preparadores de 
encomendas inclui diversos modelos 
desenvolvidos para recolha desde os dois 
primeiros níveis, bem como máquinas para 
aplicações de baías médias e altas.

Veículo de reboque

Aspiramos a disponibilizar uma solução para 
muitas áreas de manuseamento de materiais. O 
NTR30-50N2 é o veículo de reboque ideal para 
muitas aplicações de reboque de materiais em 
interiores, particularmente na indústria 
automóvel. Tem muitas funcionalidades 
integradas que se conjugam para proporcionar 
ao operador um ambiente de trabalho de alta 
qualidade sem esforço.

Seja qual for o produto que manusear, seja 
qual for o modo de operação do seu armazém, 
seja qual for a sua configuração de 
empilhamento, existe uma solução Cat Lift 
Trucks à sua espera para o ajudar a optimizar a 
eficiência no armazém e a sua rentabilidade.

Gama de stackers:
1,0 – 2,0 toneladas de capacidade

Preparadores de encomendas: 
1,0 – 2,5 toneladas de capacidade

Gama de porta-paletes eléctricos:
1,2 – 2,5 toneladas de capacidade

Gama de empilhadores rebatíveis:
1,4 – 2,5 toneladas de capacidade

Empilhadores rebatível de acesso múltiplo:
2,0 e 2,5 toneladas de capacidade

Veículo de reboque:
3,0 – 5,0 toneladas de  
capacidade

Empilhadores man-up:
1,1 e 2,0 toneladas de capacidade



Tranquilidade
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Para além de garantir um valor residual ou um 
valor de troca mais elevado no futuro, estes 
programas são concebidos para melhorar o 
desempenho dos empilhadores, optimizar a 
utilização e maximizar a sua produtividade.

No âmbito do contrato de fornecimento total, 
personalizamos planos de manutenção para 
reflectir os seus requisitos exclusivos e 
maximizar a utilização do empilhador.

Os programas de Manutenção Planeada 
(Planned Maintenance - PM) e Manutenção e 
Reparação Total (Total Maintenance & 
Repair - TM&R) da Cat Lift Trucks ajudam os 
nossos concessionários na elaboração de planos 
de manutenção profissional.

O cliente concentra-se na sua actividade nuclear, 
enquanto os profissionais dos nossos 
concessionários se encarregam da respectiva frota.

Para além de manter os seus empilhadores 
num estado de operação óptimo, os contratos 
personalizados ajudam-no a poupar dinheiro. 
Com um contrato de assistência personalizado, 
tem a garantia de um serviço de alta qualidade 
que será realizado, administrado e monitorizado 
pelo seu concessionário. O desgaste ou 
problemas identificados precocemente durante 
as inspecções programadas, resultam em acção 
de manutenção preventiva. Deste modo, é 
minimizado o tempo de paragem provocado por 
uma falha inesperada.

Todos os empilhadores e equipamento de 
armazém Cat incluem de série um ano de 
garantia total. Estão disponíveis planos de 
garantia adicionais.

Contacte o seu concessionário Cat local 
para ficar a saber como estes planos podem 
proporcionar tranquilidade à sua empresa.

Mantendo-nos a par  
do progresso.

O nosso compromisso para com a 
disponibilização interoperável de componentes 
garante-lhe manter as mesmas características 
apreciadas em todas as famílias de produtos, 
simplificando simultaneamente a assistência 
para maior produtividade.

A ampla variedade de configurações e 
sofisticadas características de operação 
programáveis permite aos utilizadores 
combinar o desempenho da máquina, a 
produtividade e a eficiência com praticamente 
qualquer requisito de aplicação e prever 
disponibilidade para diferentes operadores. 
Deste modo, garante-se a segurança da carga, 
do empilhador e do operador.

Continuamos a investir nas mais recentes 
ferramentas, máquinas e equipamento, tais 
como soldadores robotizados, máquinas de corte 
a laser e áreas de pintura amigas do ambiente, 
para criarmos os melhores produtos de 
manuseamento de materiais.

Isto significa uma qualidade de fabrico 
consistentemente elevada, com um mínimo 
impacto no ambiente.

Com um empilhador Cat, para além de 
adquirir um produto de qualidade, beneficia 
também da tranquilidade resultante da parceria 
com um sólido parceiro de negócios 
internacional com uma organização de 
assistência dedicada e profissional.

Maximizar a utilização

Manutenção atempada, efectuada por 
técnicos Cat Lift Trucks qualificados, pode 
minimizar o tempo de paragem e aumentar a 
duração do equipamento. Os nossos 
programas garantem um serviço personalizado 
e rápido, dando um orçamento exacto aos 
clientes e um controlo completo sobre as 
despesas operacionais.



Os nossos concessionários têm técnicos de 
assistência com formação adequada e dedicados 
que garantem que as inspecções e as operações 
de assistência são realizadas de acordo com os 
mais elevados padrões profissionais.

Tal significa que os potenciais problemas 
podem ser rapidamente identificados e evitados.

A utilização da mais recente informação técnica 
e peças Cat genuínas é garantia de reparações 
rápidas e de um tempo de paragem mínimo.

As carrinhas de assistência completamente 
equipadas, com ferramentas especializadas e 
artigos de assistência cuidadosamente 
seleccionados, estão sempre prontas para 
garantir a melhor qualidade de assistência para 
a sua frota.

Para além  
da compra

Fornecemos as peças certas, 
no momento certo

É essencial uma operação de peças 
homogéneo e fiável para manter o máximo 
desempenho da sua frota. O nosso armazém de 
peças europeu centralizado abrange 10 000m2 e 
tem em stock mais de 58 000 linhas de peças 
separadas. A partir deste armazém, 
desenvolvemos estratégias de entrega que se 
adaptam às necessidades individuais dos nossos 
clientes na Europa, África e Médio Oriente.

Além disso, dispomos de acesso online a 
abrangentes recursos de stock através dos 
nossos centros de peças centralizados nos EUA, 
Singapura e Japão. Esta exclusiva e poderosa 
infraestrutura permite-nos fornecer a peça 
certa, no momento certo, à hora certa.
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Pode confiar em nós

Sejam quais forem os seus desafios de 
manuseamento de materiais, existem boas 
probabilidades de as nossas equipas de 
desenvolvimento já terem pensado nelas e terem 
integrado as soluções na gama Cat Lift Trucks.

A nossa organização está preparada para 
fornecer um serviço eficiente e homogéneo para 
manter a sua operação de manuseamento de 
materiais a funcionar de forma regular e 
lucrativa.

Para soluções de trabalho eficazes, 
aconselhamento sobre equipamento, ou 
para encontrar o seu concessionário Cat 
mais próximo, contacte-nos.

Para conhecer os dados de contacto, 
veja a última página.

Utilize os nossos conhecimentos 
para desenvolver a sua empresa



www.catlifttruck.com | info@catlifttruck.com

Seja qual for o equipamento de manuseamento de materiais que precisar, 
a nossa rede de concessionários global está apta a fornecer  

uma solução. 

Trabalhamos com os nossos concessionários para garantir que não 
só recebe o melhor equipamento, mas também o melhor serviço, 

aconselhamento e suporte da indústria.

©2021, MLE B.V. Todos os direitos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, “Caterpillar Yellow”, e a identidade visual “Power Edge”, assim como a identidade corporativa 
e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão. Printed in The Netherlands. NOTA: As especificações de desempenho podem variar de acordo com as 
tolerâncias-padrão de fabrico, condições do veículo, tipos de pneus, condições do piso ou superfície, aplicações ou ambiente de operação. Os empilhadores podem ser apresentados com opções não standard.  
Os requisitos de desempenho específicos e configurações disponíveis a nível local devem ser discutidas com o seu distribuidor da Cat Lift Tucks. A Cat Lift Trucks segue uma política de melhoria contínua dos seus 
produtos. Por este motivo, alguns materiais, opções e especificações podem ser alterados sem aviso prévio.
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ASSISTIR  
A VÍDEOS

TRANSFERIR A  
NOSSA APLICAÇÃO

https://www.catlifttruck.com/videos
https://www.catlifttruck.com/APP

