
OAMENII, PRODUSELE  
ȘI SERVICIILE NOASTRE

SUNTEM PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ 
ÎN MANIPULAREA MATERIALELOR



CAT® LIFT TRUCKS
- REPUTAȚIE  
LA NIVEL MONDIAL

Oamenii din toată lumea recunosc numele Caterpillar și Cat®; de la echipamente de terasament la cele 
pentru construcții, de la motoare și sisteme generatoare de putere, articole de îmbrăcăminte și 
încălțăminte, la echipamente de manipulare a materialelor, produsele Cat sunt renumite pentru calitatea lor 
și adecvarea la scopul vizat.

De mai bine de 60 de ani, stivuitoarele Cat sunt proiectate și construite astfel încât să întruchipeze aceste valori ale 
mărcilor din familia Caterpillar și să poată fi utilizate cu succes în medii de lucru foarte dificile și la temperaturi extreme 
- de aceea, managerii de flotă aleg cu încredere stivuitoarele Cat și echipamentele pentru depozitare în foarte multe 
domenii și aplicații.

Dar niciodată nu ne culcăm pe lauri. Înțelegem că manipularea eficientă a materialelor se obține prin maximizarea 
productivității, la cel mai scăzut cost total de exploatare posibil.

Astfel, programele noastre de cercetare și dezvoltare continuă să furnizeze produse noi și îmbunătățite, mai 
performante și cu intervale de service mai mari, pentru a ține pasul cu nevoile în continuă schimbare din domeniile de 
utilizare la nivel global.
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Rețea globală, livrare locală

Zilnic, mii de tehnicieni ai dealerilor și experți în manipularea materialelor furnizează un serviciu local, național și 
internațional în peste 70 de țări din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

De asemenea, deoarece facem parte dintr-o rețea de companii din SUA, Finlanda, Japonia și Singapore, putem să 
coordonăm soluții strategice la nivel mondial.



Cat Lift Trucks înțelege afacerea noastră și vine cu oferte 
cuprinzătoare pentru livrări de flote. Am fost impresionați de 
recomandările făcute, de calitatea stivuitoarelor, de serviciile  
de suport și de costul total competitiv al întregului proces.  
Celor care se ocupă de achiziția de flote, le recomand fără  
ezitare echipamentele Cat.

Cumpărător, Companie internațională de logistică
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Am coordonat contracte internaționale și 
transfrontaliere complexe și putem soluționa 
toate aspectele referitoare la cerințele 
dumneavoastră referitoare la manipularea 
materialelor, printr-un singur punct de contact.

Lucrând cu rețeaua noastră de dealeri, reușim 
să furnizăm, să administrăm și să întreținem 
flotele clienților noștri pentru a oferi soluții 
profitabile și extrem de personalizate, care să 
maximizeze utilizarea echipamentelor. Ceea ce 
înseamnă că mărimea flotelor și, deci, numărul 
de operatori poate fi menținut la un nivel minim, 
fără afectarea negativă a rezultatelor, ceea ce 
atrage reducerea costului total al procesului.

Instruim și sprijinim în continuare personalul 
dealerilor, astfel încât acesta să poată stabili 
standardul în domeniu, pentru oferirea celui mai 
bun serviciu posibil în ceea ce privește 
manipularea modernă a materialelor.

Programul nostru de instruire pentru 
consultanții de vânzări este creat cu scopul de 
a-i sprijini pe aceștia în demersul de a oferi o 
consultanță optimă pentru clienți, venind în 
întâmpinarea cerințelor acestora, iar programul 
de instruire tehnică permite întreținerea și 
repararea rapidă și precisă, cu un timp minim 
absolut de neutilizare.

Alegând echipamentele Cat, intrați în 
parteneriat cu persoane care au grijă de afacerea 
dumneavoastră și care se angajează să vă ajute 
să obțineți un profit maxim cu ajutorul unor soluții 
eficiente de manipulare a materialelor.

Solicităm tot ceea ce este mai bun pentru 
clienții noștri și, în acest scop, colaborăm 
îndeaproape cu dealerii noștri autorizați.

Vrem să depășim așteptările clienților cu 
fiecare recomandare de livrare pe care o facem, 
cu fiecare produs livrat și cu fiecare serviciu 
oferit – de la finanțare, garanții și întreținere, și 
până la piese de schimb.

Luați ca exemplu sondajul nostru referitor la 
manipularea materialelor. Este creat pentru a 
evalua utilizarea fiecărui echipament aflat în 
exploatarea dumneavoastră, raportat la costul 
total de exploatare.

Concluziile acestui sondaj oferă informații 
referitoare la structura recomandărilor noastre 
pentru livrare, care poate fi o combinație între 
păstrarea anumitor vehicule existente, reconversia 
altor echipamente și livrarea de noi unități. Aceste 
recomandări vizează întotdeauna îndeplinirea 
obiectivului de maximizare a productivității.

Unui client din Orientul Mijlociu i-am livrat 
stivuitoare Cat special adaptate pentru a 
funcționa cu succes într-un mediu gazos și cu 
praf, unde echipamentele concurente utilizate 
anterior eșuaseră din cauza colmatării filtrelor 
de aer și avarierii motoarelor.

Atunci când o companie internațională de 
distribuție a avut nevoie de echipamente de 
manipulare a materialelor și de un suport 
de întreținere de încredere, în locații din 
Marea Britanie și Olanda, au fost preferate 
stivuitoarele Cat datorită fiabilității și 
performanțelor lor, combinate cu experiența 
dealerilor Cat.

Parteneriate internaționale
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Stivuitoarele perfecte  
pentru lumea reală.

Structurarea pachetului de finanțare adecvat 
pentru finanțarea de noi echipamente sau 
refinanțarea celor existente este vitală pentru un 
contract de livrare viabil.

Indiferent dacă optați pentru cumpărarea cu 
plata imediată și integrală, în sistem leasing, de 
închiriere sau pentru un contract de servicii de 
întreținere complete, dealerul dumneavoastră vă 
va oferi cu plăcere cel mai economic pachet de 
finanțare, care să corespundă cerințelor 
dumneavoastră.

Liniile noastre de produse constituie aproximativ 
95% din cerințele de pe piața europeană.

Așa cum se așteaptă din partea unei organizații 
reputate, stivuitoarele și echipamentele pentru 
depozitare pe care le oferim sunt proiectate și 
construite pentru asigurarea unor performanțe 
constante, în cele mai dificile medii industriale din 
întreaga lume. Calitatea legendară a fabricației și 
inovațiile precum „Sistemul de detectare a 
prezenței operatorului” (PDS și PDS+), asigură 
fiecărui echipament - și fiecărui deținător de 
echipament - un avantaj concurențial.

Dotare după dotare, avantaj după avantaj, puțini 
sunt producătorii care reușesc să atingă nivelul de 
productivitate și valoare al stivuitoarelor Cat - 
astfel, gama noastră completă de echipamente ne 
permite să livrăm cele mai eficiente utilaje care să 
vă ajute în desfășurarea activității.

Unul din cele mai mari porturi 
din lume a ales stivuitoarele Cat 
pentru activitatea de manipulare 
a sarcinilor tocmai datorită 
calității și fiabilității gamei de 
echipamente și serviciilor de 
suport profesioniste și prompte 
oferite de dealerul Cat, de exemplu 
disponibilitatea permanentă a 
tehnicienilor la sediul clientului 
pentru întreținerea flotei și 
maximizarea utilizării ei.

Alegerea pachetului 
de finanțare adecvat



Motostivuitoare

Diesel

Proiectată și construită pentru performanțe de 
durată în orice aplicație, gama noastră de 
motostivuitoare diesel poate fi utilizată chiar și în 
cele mai dificile medii de lucru.

Tehnologia de motorizare avansată oferă nivelurile 
de performanțe necesare îndeplinirii cerințelor 
activităților moderne. Fiecare echipament beneficiază 
de dotări ușor de utilizat, care sunt comune tuturor 
stivuitoarelor Cat, ceea ce înseamnă că operatorii pot 
trece de la un echipament la altul, fără să fie nevoie 
să se familiarizeze cu noua unitate. De asemenea, 
gama de opțiuni suplimentare asigură alegerea 
configurației optime pentru nevoile dumneavoastră.

GPL

Gama GPL vă asigură soluții adecvate pentru 
utilizarea echipamentelor atât în interior, cât și în 
exterior, oferindu-vă o alternativă atractivă la 
echipamentele diesel datorită puterii și cuplului 
furnizate, cu emisii de noxe minime și o excelentă 
economie de combustibil. 
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Gama GPL: capacitate 1,5 – 5,5 tone

Gama diesel: capacitate 2,0 – 10,0 tone



Stivuitoare electrice 

Gama noastră completă de stivuitoare electrice 
cu anvelope pneumatice și tip Cushion asigură 
performanțe ce pot fi controlate și programate 
pentru manevrarea în condiții de siguranță a 
sarcinilor, cum ar fi sticlă, materiale plastice, 
cărămizi etc.

Alimentarea AC a crescut productivitatea, a 
mărit durata schimburilor de lucru și a simplificat 
operațiile obișnuite de întreținere în scopul 
îmbunătățirii productivității în cadrul aplicațiilor mai 
dificile, în condiții de lucru mai solicitante și la 
temperaturi extreme. Cu o gamă care include 
echipamente de la 48V la 80V cu 3 roți sau 4 roți 
pentru sarcini grele, Cat Lift Trucks se mândrește 
cu una din gamele cele mai moderne și complete 
din industria de profil.

O gamă completă de 
echipamente pentru depozitare

Gama extinsă de echipamente pentru 
depozitare cuprinde transpalete electrice, 
transpalete elevatoare, electrostivuitoare cu 
catarg retractabil și preparatoare de comenzi. 
Fiecare echipament este proiectat și construit 
astfel încât să asigure performanțe fiabile, 
durată de utilizare îndelungată și timpi minimi de 
indisponibilitate pentru întreținere.

Gama acoperă fiecare aplicație de utilizare  
în depozite, inclusiv în mediile solicitante și la 
temperaturi extreme, cum ar fi în  
depozite frigorifice.

Stivuitoare electrice, 
echipamente 
pentru depozitare și 
echipamente de tractare

Gama electrică: capacitate 1,4 – 5,0 tone
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Transpaletele electrice și transpaletele 
elevatoare sunt disponibile în varianta pentru 
operator pietonal, operator în picioare la bord, 
operator așezat la bord, astfel încât să ofere o 
maximă flexibilitate pe platforma de încărcare, 
iar electrostivuitoarele cu catarg retractabil sunt 
disponibile în varianta multidirecțională pentru a 
asigura o manipulare specializată.

Gama de preparatoare de comenzi cuprinde un 
număr de modele proiectate pentru selectarea 
sarcinii din primele două niveluri, dar și utilaje 
pentru aplicații pe platforme medii și înalte.

Echipamente de tractare

Facem tot posibilul să oferim o soluție pentru 
multe domenii de manipulare a materialelor. 
NTR30N este echipamentul de tractare care 
poate fi ales pentru multiple aplicații de tractare 
în interior, în special în industria auto. 
Beneficiază de multe dotări încorporate, care se 
pot combina între ele pentru a oferi operatorului 
un mediu de lucru de cea mai bună calitate și 
fără stres.

Indiferent de produsul manipulat, de modul de 
funcționare a depozitului și de configurația de 
stocare, există o soluție de la Cat Lift Trucks, 
gata să vă ajute în optimizarea eficienței 
depozitului și a randamentului investiției.

Gama transpalete elevatoare:
capacitate 1,0 – 2,0 tone

Preparatoare de comenzi: capacitate 1,0 – 2,5 tone

Gama transpalete electrice:
capacitate 1,6 – 2,5 tone

Electrostivuitoare cu catarg retractabil:
capacitate 1,4 – 2,5 tone

Electrostivuitoare cu catarg  
retractabil multidirecționale:
capacitate 2,0 și 2,5 tone

Echipamente de tractare:
capacitate 3,0 – 5,0 tone

Motostivuitoare cu turelă man-up:
capacitate 1,1 – 2,0 tone



Fără  
griji
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Ca parte a contractului total de livrare, 
adaptăm programele de întreținere, astfel încât 
acestea să reflecte cerințele dumneavoastră 
unice și să maximizeze utilizarea echipamentului.

Întreținerea planificată (PM) și programele de 
Întreținere Totală și Reparații (TM&R) de la Cat 
Lift Trucks ajută dealerii noștri să elaboreze 
programe de întreținere profesioniste.

Dumneavoastră vă concentrați pe afacerea 
principală, în timp ce dealerii noștri profesioniști 
au grijă de flota dumneavoastră.

Pe lângă menținerea echipamentelor 
dumneavoastră în cea mai bună stare de 
exploatare, contractele personalizate vă ajută să 
economisiți bani. Contractul de service 
personalizat asigură o calitate superioară a 
serviciilor efectuate, administrate și monitorizate 
de dealerul dumneavoastră. Uzura sau 
problemele identificate rapid în cadrul 
inspecțiilor planificate generează măsuri de 
întreținere preventive. Astfel, timpul de 
neutilizare a echipamentului din cauza unei avarii 
neprevăzute este redus la minimum.

Toate stivuitoarele și echipamentele pentru 
depozitare Cat sunt livrate împreună cu o 
Garanție de un an inclusă ca standard. Sunt 
disponibile și scheme de garanții suplimentare.

Pentru a afla modalitatea în care aceste 
scheme vă permit să vă desfășurați 
activitatea fără probleme, contactați 
dealerul dumneavoastră local Cat.

În pas cu progresul.

Angajamentul nostru pentru utilizarea unor 
componente interschimbabile asigură că veți 
recunoaște multe dintre dotările comune foarte 
apreciate în toate grupele de echipamente, 
simplificând întreținerea curentă, pentru o 
productivitate mai mare.

Varietatea mare de configurații și 
caracteristici de funcționare moderne 
programabile permite utilizatorilor să adapteze 
funcționarea, productivitatea și eficiența 
echipamentului la orice cerință potențială de 
aplicație și la aptitudinile diverșilor operatori. 
Astfel, sarcina, echipamentul și operatorul vor fi 
în siguranță.

Pentru a realiza cele mai bune produse de 
manipulare a materialelor, continuăm să investim 
în cele mai moderne scule, utilaje și 
echipamente, cum ar fi roboți de sudură, mașini 
de prelucrare cu laser și vopsitorii ecologice.

Ceea ce înseamnă o calitate superioară și 
constantă a fabricației, cu impact minim  
asupra mediului.

Achiziționând un echipament Cat, nu numai că 
intrați în posesia unui produs de calitate, dar vă 
veți desfășura activitatea fără probleme, 
deoarece aveți un partener internațional de 
încredere, cu un departament de suport service 
caracterizat prin profesionalism și dedicație.

Maximizarea utilizării

Operațiile de întreținere rapide efectuate de 
tehnicienii calificați de la Cat Lift Trucks pot 
minimiza timpul de neutilizare și pot prelungi 
durata de viață a echipamentului. Programele 
noastre asigură un serviciu profesionist și prompt, 
oferindu-vă în același timp o bugetare exactă și 
controlul deplin al costurilor de exploatare.

Pe lângă asigurarea unei valori reziduale sau a 
unei viitoare valori de schimb mai mari, aceste 
programe sunt concepute pentru îmbunătățirea 
performanțelor stivuitoarelor, optimizarea 
utilității și maximizarea productivității companiei 
dumneavoastră.



Angajații dealerilor noștri sunt tehnicieni de 
service foarte bine instruiți și dedicați acestui 
tip de activitate, care asigură inspecții și operații 
de service la cele mai înalte standarde profe-
sionale.

Astfel, eventualele probleme pot fi identificate 
rapid și pot fi prevenite.

Datorită utilizării celor mai noi informații 
tehnice și a pieselor originale Cat, reparațiile 
sunt rapide și timpul de indisponibilitate a 
echipamentelor este minim.

Utilitarele de service complet echipate, ce 
dispun de instrumente specializate și de stocuri 
de piese de schimb atent selecționate, sunt 
pregătite să asigure cele mai bune servicii 
pentru flota dumneavoastră.

După achiziție

Livrarea pieselor 
corespunzătoare la  
momentul oportun

Utilizarea continuă de piese fiabile este 
esențială pentru menținerea flotei la un nivel de 
maximă performanță. Depozitul nostru de piese 
centralizat din Europa este construit pe o 
suprafață de 10.000 m2 și deține în stoc peste 
58.000 de linii separate de produse. Acesta este 
locul în care elaborăm strategii de livrare 
adaptate la nevoile individuale ale clienților din 
Europa, Africa și Orientul Mijlociu.

De asemenea, avem acces on-line la resurse 
de stoc extinse prin intermediul altor centre de 
distribuție a pieselor, localizate în SUA, 
Singapore și Japonia. Această infrastructură 
unică și puternică ne permite să livrăm piesa 
adecvată în locul corespunzător și la  
momentul oportun.
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Puteți conta pe noi

Indiferent de provocările cărora va trebui să le 
faceți față în procesul de manipulare a materi-
alelor, este posibil ca echipele noastre de 
dezvoltare să se fi gândit la aceste aspecte și să 
fi introdus deja soluțiile în gama de echipamente 
Cat Lift Trucks.

Întreaga noastră organizație lucrează pentru a 
asigura un serviciu eficient și permanent, care să 
mențină continuitatea și profitabilitatea 
operațiilor de manipulare a materialelor de la 
nivelul organizației dumneavoastră.

Pentru soluții de lucru eficiente, pentru 
recomandări referitoare la echipamente 
sau pentru localizarea celui mai apropiat 
dealer Cat, vă rugăm să ne contactați.

Detaliile de contact sunt menționate pe 
coperta IV.

Folosiți cunoștințele noastre pentru  
a dezvolta afacerea dumneavoastră



www.catlifttruck.com | info@catlifttruck.com

Indiferent de echipamentele de manipulare materiale de care aveți 
nevoie, rețeaua noastră globală de dealeri poate să vă ofere o soluție. 

Colaborăm strâns cu dealerii noștri pentru a ne asigura că veți beneficia 
nu doar de cele mai bune echipamente, ci și de cele mai bune servicii, 

consultanță și asistență disponibile in industrie.

©2021, MLE B.V. Toate drepturile rezervate. CAT, CATERPILLAR, LETS DO THE WORK  siglele acestora și ‘Caterpillar Yellow’, ‘Power Edge’ și Cat “Modern Hex” trade dress, precum și elementele de identitate 
ale companiei și ale produselor folosite aici, sunt mărci comerciale ale Caterpillar și nu pot fi folosite fără permisiune. Tipărit în Ţările de Jos. NOTĂ: Specificaţiile de performanţă pot varia în funcţie de toleranţele 
standard de fabricaţie, starea vehiculului, tipurile de anvelope, condiţiile de suprafaţă, applicatie, mediu de aplicaţii sau de operare. Stivuitoarele pot fi indicate / affişate cu opţiuni non-standard.Specifice / 
Anumite cerinţele de performanţă şi configuraţii disponibile la nivel local trebui să fie discutate cu distribuitorul dumneavostră de stivuitoare Cat Lift Truck. Cat Lift Trucks urmează o politică de îmbunătăţire 
continuă a produsului. Din acest motiv, unele materiale, opţiuni şi specificaţii se pot schimba fără notificare prealabilă.
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VIZIONARE  
CLIPURI VIDEO

DESCĂRCARE  
APLICAȚIE CAT

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

