
İNSANLARIMIZ,  
ÜRÜNLERIMIZ VE 
HIZMETLERIMIZ

MALZEME ELLEÇLEMEDE 
İŞ ORTAĞINIZ



CAT® LIFT TRUCKS  
DÜNYA ÇAPINDA  
BIR ISIM

İnsanlar dünyanın her yerinde Caterpillar ve Cat® isimlerini tanıyor; hafriyat ve inşaat ekipmanlarından 
motorlar ve güç üretim sistemlerine, giyim ve ayakkabıdan malzeme elleçleme ekipmanlarına kadar Cat 
ürünleri kaliteleri ve işlevsellikleri ile ün kazanmıştır.

60 yılı aşkın bir süredir Cat forkliftleri Caterpillar ailesinin bu marka değerlerini bünyesinde barındıracak ve en zorlu 
ortamlarda ve uç sıcaklıklarda çalışacak şekilde tasarlanıp imal edilmiştir - bu şekilde çok çeşitli sanayi ve uygulama-
larda filo yöneticilerine Cat forkliftleri ve depo ekipmanlarını satınalma konusunda güven vermiştir.

Ama biz şöhretimizden faydalanıp boş oturmayız. Etkin malzeme elleçlemenin, mümkün olan en düşük özmal maliyeti 
için üretkenliği maksimum düzeye çıkartarak sağlandığını biliriz.

İşte bu yüzden araştırma ve geliştirme programlarımız dünya genelinde sürekli değişen endüstri ihtiyaçlarına ayak uydura-
bilmek için daha fazla performans ve daha uzun servis aralıkları olan yeni ve iyileştirilmiş ürünler sunmaya devam ediyor.
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Küresel ağ, yerel teslimat

Her gün binlerce yetkili satıcı teknisyenimiz ve malzeme elleçleme uzmanımız Avrupa, Orta Doğu ve Afrika genelinde 
70’in üzerinde ülkede yerel, ulusal ve uluslararası hizmet sunuyor.

Ayrıca ABD, Finlandiya, Japonya ve Singapur’da bir şirketler ağının bir parçası olmak da stratejik dünya genelinde 
çözümleri koordine etmemize olanak sağlıyor.



Cat Forkliftleri işimizi anladı ve kapsamlı bir filo tedarik teklifi 
ile yanıt verdi. Önerilerinden, forkliftlerinin kalitesinden, destek 
hizmetlerinden ve rekabetçi toplan işlem maliyetinden çok 
etkilendik. Cat forkliftlerini filo alıcılarına hiç tereddüt  
etmeden öneririm.

Alıcı, Uluslararası Lojistik Şirketi
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Karmaşık uluslararası ve sınır ötesi anlaşmaları 
koordine eder ve tek bir irtibat noktasından 
malzeme elleçleme gereksinimlerinizin tümünü 
yönetebiliriz.

Bayi ağımızla birlikte çalışarak yüksek hedefleri 
olan ve kullanımı maksimum düzeye çıkartan uygun 
maliyetleri çözümler sunmak üzere müşteri filolarına 
tedarik sağlıyor, onları yönetiyor ve korunmalarını 
sağlıyoruz. Bu da demektir ki ürünü olumsuz olarak 
etkilemeden ve aynı anda toplam işlem maliyetini 
de düşürerek filo boyutları ve buna bağlı olarak 
operatör sayısı asgari düzeyde tutulabilir.

Modern malzeme elleçlemede mümkün olan en 
iyi hizmeti sunabilmek üzere endüstri dahilinde 
standartları belirlemek için bayii personelimizi 
eğitmeye ve desteklemeye devam ediyoruz.

Satış eğitimimiz müşterilerinin gereksinimlerine 
en uygun tavsiyeyi vermek için satış personeline 
yardımcı olmak üzere tasarlanmışken teknik 
eğitimimiz asgari çalışmama süresi ile hızlı ve doğru 
bakım ile servis sunar. Bir Cat forklift sipariş 
ettiğinizde işinizi önemseyen ve etkin malzeme 
elleçleme çözümleri ile karınızı maksimum düzeye 
çıkartmaya kendini adayan bireylerle bir ortaklığa 
girmiş olursunuz.

Müşterilerimiz için en iyisini isteriz ve bunu 
başarmak için yetkili satıcılarımızla sıkı bir işbirliği 
içinde çalışırız. Finansmandan garantiye, bakımdan 
yedek parçalara kadar yaptığımız tüm tedarik 
önerilerinde, sunduğumuz tüm ürünlerde ve 
hizmetlerde beklentileri aşmayı hedefleriz.

Örneğin malzeme elleçleme anketimizi ele alalım. 
Toplam mülkiyet maliyetine karşı operasyonunuzda 
tüm makinelerin kullanımını değerlendirmek  
üzere tasarlanmıştır.

Bu anketin bulguları tedarik önerilerimizin yapısı 
hakkında bilgi verir, bu da mevcut araçların 
korunması, diğerlerinin başka şekillerde kullanılması 
ve yeni ünitelerin temin edilmesinin bir 
kombinasyonu olabilir. Bu öneriler her zaman 
üretkenliği maksimum düzeye çıkartma hedefi  
ile yapılır.

Daha önce rakip forkliftlerin tıkanan hava 
filtreleri ve motor arızaları nedeniyle başarısız 
olduğu gaz halinde tozların bulunduğu bir 
ortam olan Orta Doğu’da bir müşteriye özel 
modifiye edilmiş Cat forkliftleri temin edilmiş 
ve bunlar başarıyla çalışmışlardır.

Uluslararası bir dağıtım şirketi 
güvenebilecekleri bir malzeme elleçleme 
ekipmanı ve bakım desteği aradığında, Cat 
bayii uzmanlığı ile birlikte güvenilirlikleri 
ve performansları yüzünden İngiltere ve 
Hollanda’daki sahalarında Cat forkliftleri 
sipariş etti

Uluslararası anlaşmalar
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Gerçek Dünya için Doğru 

Forkliftler.

Yeni ekipmanın maliyetini karşılamak veya 
mevcut üniteleri yeniden finanse etmek için 
doğru finansman paketinin yapılandırılması, 
geçerli bir tedarik anlaşmasıdır.

Tercihiniz ister doğrudan satın alma, isterseniz 
de leasing, kiralama veya tam bakım sözleşmesi 
olsun, yetkili satıcınız gereksinimlerinize göre en 
ekonomik finansman paketini düzenlemekten 
memnunluk duyacaktır.

Ürün gamımız, Avrupa pazar gereksinimlerinin 
yaklaşık %95’ini oluşturur.

Saygın bir organizasyondan bekleyeceğiniz gibi 
forkliftlerimiz ve depo ekipmanlarımız dünyanın 
her yerinde, en zorlu endüstri koşullarında tutarlı 
performans gösterecek şekilde tasarlanıp 
üretilmiştir.

Efsanevi üretim kalitesi, ‘Operatör Algılama 
Sistemi’ (PDS ve PDS+) gibi yeniliklerle birlikte 
her bir forklifte ve her bir araç sahibine rekabetçi 
bir avantaj sağlar.

Özellikse özellik, faydaysa fayda; çok az sayıda 
üretici Cat forkliftlerinin üretkenliğine ve 
değerine ulaşabilir ve kapsamlı yelpazemiz işinizi 
yapabilmeniz için en etkin araçları sunmamıza 
olanak tanır.

Yelpazenin güvenilirliği ve 
kalitesinin yanında filonun 
bakımını sağlamak ve kullanımı 
maksimum düzeye çıkartmak için 
sahada sürekli teknisyenlerin 
bulunması gibi Cat bayilerinin 
sunduğu profesyonel ve hızlı 
destek hizmetleri yüzünden 
dünyanın en büyük limanlarından 
birisi elleçleme işlemleri için Cat 
forkliftlerini seçti.

Doğru finansman 
paketinin seçilmesi.



LPG’li ve  
dizel forkliftler

Dizel

Her türlü uygulamada güvenilir bir performans 
sunmak üzere tasarlanıp üretilen dizel motorlu forklift 
yelpazemiz, en zorlu ortamlara bile uygundur.

Gelişmiş motorlu teknoloji, modern işlerin 
gereksinimlerini karşılamak için zorunlu olan 
performans düzeylerini sunuyor.

Her bir forklift, her Cat marka forklifte ortak olan 
kullanımı kolay özellikleri içerir, başka bir deyişle 
operatörler yeniden öğrenmek zorunda kalmadan bir 
forkliftten diğerine geçebilirler. Bir dizi isteğe bağlı 
ekstralar da ihtiyaçlarınıza en uygun konfigürasyonu 
seçebileceğiniz anlamına gelir.

LPG

LPG yelpazemiz hem iç mekan hem de dış mekan 
uygulamalarına uygun çözümler sunabilmemizi sağlar; 
LPG ise asgari emisyon ve kusursuz yakıt tasarrufu ile 
güç ve tork sunması sayesinde normal dizel motorlara 
kıyasla çekici bir alternatiftir.
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LPG yelpazesi: 1,5 - 5,5 ton kapasite

Dizel yelpazesi: 2,0 - 10,0 ton kapasite



Akülü Forkliftler

Tüm elektrikli pnömatik ve dolgu lastikli forklift 
yelpazemiz cam, plastik, tuğla gibi farklı yüklerin 
güvenle elleçlenmesi için kontrollü, 
programlanabilir performans sunar.

Elektrik gücünde daha ağır uygulamalar, zorlu 
koşullar ve uç sıcaklıklarda üretkenliği arttırmak 
için daha fazla üretkenlik, daha uzun vardiyalar 
ve sadeleştirilmiş bakım işlemleri vardır. 3 ve 4 
tekerlekli makineler ve ağır hizmet 80V üniteleri 
içeren bir ürün yelpaze ile Cat Forkliftler 
endüstrideki en modern ve eksiksiz ürün 
yelpazesine sahiptir.

Komple bir depo  
ekipmanı serisi

Özel depo ekipmanlarından oluşan geniş 
yelpazemiz akülü palet taşıyıcılar, istifleyiciler, 
uzanma forkliftleri ve sipariş toplayıcılar içerir. 
Her bir makine güvenilir performans, uzun 
vardiya ve asgari bakım kaynaklı çalışmama 
süresi ile tasarlanıp üretilmiştir.

Akülü Forkliftler, 
Depo Ekipmanları 
ve Çekiciler

Akülü yelpaze: 1,4 - 5,0 ton kapasite
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Yelpaze zorlu ortamlar ve soğuk mağazalar gibi 
uç sıcaklıklarda çalışma dahil her türlü depolama 
uygulamasını kapsar.

Akülü palet taşıyıcılar ve istifleyici forkliftler-
imiz yükleme istasyonunda maksimum esneklik 
için yaya, içinde veya üzerinde ayakta durulan ve 
oturulan modeller içerirken uzanma forkliftlerimiz 
uzman elleçlemeler için çok yönlü ve taretli 
modeller içerir.

Sipariş toplayıcılar yelpazemiz içinde orta ve 
yüksek istasyon uygulamaları için makinelerin 
yanı sıra ilk iki kattan alım için tasarlanmış bir 
dizi model de yer alır.

Çekici

Malzeme elleçlemenin çeşitli alanlarında çözüm 
sunmaya çalışıyoruz. NTR30-50N2, özellikle de 
otomotiv endüstrisi olmak üzere çok sayıdaki iç 
mekan çekme uygulamalarındaki çekici 
seçeneğidir. Operatöre en üstün kalitede, 
stressiz bir çalışma ortamı sunmak üzere bir dizi 
dahili özellik içerir.

Elleçlediğiniz ürün ne olursa olsun, deponuz ne 
şekilde çalışıyor olursa olsun ya da nasıl bir raf 
sisteminiz olursa olsun depo verimliliğinizi en üst 
düzeye çıkartacak ve yatırımınızın karşılığını 
alabileceğiniz bir Cat Forklift çözümü sizi 
beklemektedir.

İstifleyici yelpazesi:  
1,0 - 2,0 ton kapasite

Sipariş Toplayıcılar: 1,0 - 2,5 ton kapasite

Akülü Palet Taşıyıcı yelpazesi: 
1,2 - 2,5 ton kapasite

Uzanma Forklifti yelpazesi:  
1,4 - 2,5 ton kapasite

Çok Yönlü Hareket Kabiliyetli 
Uzanma Forkliftleri: 
2,0 & 2,5 ton kapasite

Çekici: 
3,0 - 5,0 ton kapasite

Man-Up Turret: 
1,1 - 2,0 ton kapasite



İçiniz  
rahat
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Toplam tedarik anlaşmamızın bir parçası olarak 
bakım planlarını, özgün gereksinimlerinizi 
yansıtacak ve forklift kullanımını maksimum 
düzeye çıkartacak şekilde tasarlıyoruz.

Cat Forklift Planlı Bakım (PM) ve Toplam  
Bakım ve Onarım (TM&R) programları, 
profesyonel bakım programlarını planlamada 
bayilerimizi destekler.
Siz esas işinize odaklanırken filonuzun 
profesyonel bakımını bayilerimiz yapar.
Forkliftlerinizi en üst düzey çalışma durumunda 
tutmanın yanı sıra kişiselleştirilmiş 
anlaşmalarımız, paradan da tasarruf etmenize 
yardımcı olur. Özel servis anlaşması ile bayiimiz 
tarafından yapılan, yönetilen ve denetlenen 
yüksek kalitede bir servis alırsınız. Yıpranma 
veya programlı incelemeler sırasında önceden 
belirlenen sorunlar, önleyici bakım işlemleri 
gerektirir. Bu şekilde beklenmeyen arızalardan 
kaynaklanan çalışmama süreleri asgari  
düzeye iner.

Tüm Cat forkliftleri ve depo ekipmanları 
standart olarak Bir Yıllık Garanti ile gelir.
İlave garanti programları da mevcuttur.

Bu programların işletmenize nasıl bir iç 
rahatlığı vereceğini öğrenmek için Cat bayiinizle 
temasa geçin.

İlerlemeye ayak uyduruyor. 

Parçaların ortak kullanılırlığına olan bağlılığımız, 
daha fazla üretkenlik için servis işlemini 
sadeleştirirken aynı zamanda tüm ailelerde aynı, 
çok takdir gören özelliklerin çoğunu korumanızı 
da sağlar.

Geniş konfigürasyon çeşitliliği ve sofistike 
programlanabilir çalıştırma özellikleri, kullanıcının 
makine performansını, üretkenliği ve verimliliği 
kelimenin tam anlamıyla her türlü uygulama 
gereksinimine uyacak ve farklı operatör 
becerilerine uygun olacak şekilde eşleştirmesini 
sağlar. Bu şekilde yük, forklift ve operatörün 
güvenliği sağlanır.

En iyi malzeme elleçleme ürünlerini imal 
edebilmek için robot kaynak makineleri, lazer 
kesme makineleri ve çevre dostu boyama alanları 
gibi ürünlerle en yeni alet, makine ve 
ekipmanlara yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Bu da çevreye asgari bir etkiyle tutarlı bir 
şekilde yüksek üretim kalitesi anlamına geliyor.

Cat forklift ile sadece kaliteli bir ürün almakla 
kalmıyor, aynı zamanda özel ve profesyonel bir 
servis destek organizasyonu ile sağlam bir 
uluslararası iş ortaklığına girmenin verdiği iç 
rahatlığını da elde ediyorsunuz.

Kullanımı maksimum düzeye 
çıkartma

Kalifiye fabrika eğitimli teknisyenleri tarafından 
yürütülen zamanındaki bakımlar, arıza sürelerini 
asgari düzeye indirirken ekipman ömrünü de 
uzatır. Programlarımız size hızlı ve profesyonel bir 
hizmet sunarken doğru maliyet bilgileri ve 
çalışma harcamaları üzerinde tam kontrol verir.

Daha yüksek bir artık değer veya gelecekte 
takas değeri garanti etmenin yanı sıra bu 
programlar forklift performansını iyileştirmek, 
kullanımı arttırmak ve üretkenliğinizi maksimum 
düzeye çıkartmak için de tasarlanmıştır.



Bayilerimiz, inceleme ve servis işlemlerinin en 
yüksek profesyonel standartlarda yapılmasını 
sağlamak için iyi eğitimli ve özel servis teknisy-
enleri çalıştırır.
Bu şekilde potansiyel sorunlar hızlı bir şekilde 
belirlenip önlenebilir.

En yeni teknik bilgilerin ve orijinal Cat yedek 
parçalarının kullanılması hızlı onarım ve asgari 
arıza süreleri sağlar.

Özel aletler ve dikkatle seçilen servis öğeleri 
stoku içeren tam donanımlı servis araçları, 
filonuza en iyi kalitede bakımı sunmaya hazırdır.

Her zaman 
yanınızdayız

Doğru Parçaları Doğru 

Zamanda Teslim

Filonuzu en yüksek performansta tutmak için 
parçaların sorunsuz ve güvenilir çalışması şarttır. 
Merkezi Avrupa yedek parça depomuz 10.000m2 
bir alanda yer alır ve 58.000’in üstünde ayrı 
parça yelpazesini stokunda bulundurur. Buradan 
Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’daki 
müşterilerimizin kişisel ihtiyaçlarına uyacak 
teslim stratejileri geliştiririz.

Ayrıca ABD, Singapur ve Japonya’da bulunan 
diğer merkezi parça dağıtım merkezlerimiz ile de 
kapsamlı bir stok kaynağına internet üzerinden 
erişimimiz vardır. Bu özgün ve güçlü altyapı doğru 
parçayı, doğru yerde ve doğru zamanda temin 
etmemizi sağlar.
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Bize güvenebilirsiniz

Karşılaştığınız malzeme elleçleme sorunları  
ne olursa olsun büyük ihtimalle geliştirme 
ekiplerimiz çoktan bunları düşünmüş ve  
çözümleri Cat malzeme elleçleme yelpazesine 
dahil etmiştir.

Tüm organizasyonumuz malzeme elleçleme 
işlemlerinizi akıcı ve karlı bir şekilde sürdürmeye 
devam edebilmeniz için sorunsuz ve etkin bir 
hizmet sunmaya hazırdır.

Etkin iş çözümleri, ekipman tavsiyeleri veya en 
yakın Cat forklift bayisini bulmak için lütfen 
temasa geçin.
İrtibat ayrıntıları için lütfen arka sayfaya bakın.

İşletmenizi güçlendirmek 
için bilgimizi kullanın



www.catlifttruck.com | info@catlifttruck.com

Malzeme taşıma ekipmanlarından hangisine ihtiyacınız ne olursa olsun, küresel 
Cat forklift bayii ağımız, size uygun çözüm sağlayacak şekilde donatılmıştır.

Bayii ağımızı seçme, geliştirme ve destekleme konusunda yaptığımız sürekli 
yatırımlar sayesinde yalnızca iyi donanıma değil, aynı zamanda en iyi servis, 

danışmanlık ve sektörel desteği de alırsınız.

©2021, MLE B.V. Tüm hakları saklıdır. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, bunlarla ilgili logolar, “Caterpillar Sarısı” ve “Power Edge” ticari görünümü, ve ayrıca burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün 
kimliği, Caterpillar’ın ticari markalarıdır ve izin alınmadan kullanılamaz. Hollanda’da basılmıştır. NOT: Performans spesifikasyonları, standart üretim toleranslarına, aracın durumuna, lastik türlerine, zemin veya yüzey 
koşullarına, uygulamalara veya işletim ortamına bağlı olarak değişebilir. Forkliftler, standart olmayan opsiyonlarla gösterilmiş olabilir. Özel performans gereksinimleri ve bulunduğunuz bölgedeki konfigürasyonlar 
için Cat forklift yetkili satıcınızla görüşmeniz gerekir. Cat Lift Trucks, sürekli ürün geliştirme politikasını izlemektedir. Bu nedenle, bazı malzemeler, opsiyonlar ve spesifikasyonlar, haber verilmeden değiştirilebilir.
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VİDEOLARI 
İZLEYİN

UYGULAMAMIZI 
İNDİRİN

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

