
STIVUITOARE CU CATARG RETRACTABIL 
1.4 - 2.5 TONE

PRODUCTIVITATE CRESCUTĂ

NR14-16N2L, NR14-16N2S, NR14-20N2H, NR14-16N2HS, NR16N2,  
NR16N2(H)C, NR20-25N2X, NRM20-25N2

 



MAXIMIZAREA
PROFITURILOR
DUMNEAVOASTRĂ

Gama actuală NR-N2 de stivuitoare cu catarg retractabil combină stilul modern cu 
tehnologia de vârf pentru a vă oferi niveluri excepţionale ale productivităţii. Proiectate  
cu gândul la performanţe, durabilitate şi profitabilitate, acestea oferă cea mai bună 
capacitate reziduală din clasă, înaltă eficienţă, ergonomie superioară şi un necesar  
redus de întreţinere.
  
În cadrul gamei extinse de modele şi dotări opţionale, sunt disponibile configuraţii adecvate pentru  
o paletă variată de aplicaţii solicitante. Dealerul dumneavoastră de stivuitoare Cat® va găsi unul 
perfect adaptat la cerinţele dumneavoastră şi vă va sprijini prin excelente servicii post-vânzare 
pentru a vă maximiza rentabilitatea investiţiei.

15 MODELE DISPONIBILE

MODEL CAPACITATE
(tone)

LĂŢIME ŞASIU
(mm)

DISTANŢĂ ÎNTRE
PICIOARELE DE SPRIJIN

(mm)

ÎNĂLŢIME MAX.
DE RIDICARE

(mm)

PERFORMANŢE ADECVAT PENTRU
DEPOZITARE ÎN

RAFTURI DRIVE-IN

ECHIPAT CU CATARG
poweRamic

MULTIDIRECŢIONAL

NR14N2L 1.4 1270 1070 7500 UŞOR     
NR16N2L 1.6 1270 1070 7500 UŞOR   
NR14N2S 1.4 1270 1070 7500 STANDARD     
NR14N2HS 1.4 1270 1070 9000 ÎNALT   
NR16N2S 1.6 1270 1070 7500 STANDARD   
NR16N2HS 1.6 1270 1070 9000 ÎNALT   
NR16N2 1.6 1270 900 7500 STANDARD   
NR16N2H 1.6 1270 900 11500 ÎNALT   
NR16N2C 1.6 1100 900 7500 STANDARD   
NR16N2HC 1.6 1100 900 9000 ÎNALT   
NR20N2H 2.0 1270 900 11500 ÎNALT   
NR20N2X 2.0 1440 1070 13000 STANDARD   
NR25N2X 2.5 1440 1070 11500 STANDARD   
NRM20N2 2.0 1734 900 9000 STANDARD   
NRM25N2 2.5 1734 900 10000 STANDARD   
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REZISTENŢĂ ŞI
VIZIBILITATE EXCELENTĂ
Catargul poweRamic* triplex cu ridicare liberă 
proiectat ingenios şi cadrul de protecţie al acestuia 
asigură pentru operatori o vizibilitate optimă asupra 
capetelor furcilor şi picioarelor de sprijin, astfel 
încât să se asigure manipularea şi încărcarea lină, 
precisă şi rapidă a paleţilor – cu riscuri reduse de 
deteriorare a încărcăturii sau rafturilor.

Structura acestuia, cu cilindri hidraulici încorporaţi în profilul acesteia, 
este mai rezistentă şi îngustă decât aceea a unui catarg convenţional. 
Odată cu îmbunătăţirea vizibilităţii, designul compact a permis o 
extindere a compartimentului operatorului.

Rezistenţa ridicată a catargului şi şasiul rigidizat contribuie la obţinerea 
celei mai bune capacităţi de retenţie din clasă la ridicare maximă, care 
acum se extinde până la o impresionantă înălţime de 13 metri.

Funcţiile avansate de manevrabilitate ale catargului, ce includ sistemul
de acţionare reactiv (RDS) din gama NR(M)-N2, fluidizează toate mişcările  
de extensie a catargului şi asigură funcţii rapide, precise de ridicare, 
coborâre, înclinare şi deplasare laterală. Amortizarea electronică contribuie 
de asemenea la o funcţionare silenţioasă, fără smucituri a catargului.
În acelaşi timp, tehnologiile de ultimă oră în materie de catarge şi sisteme  
de extensie sporesc stabilitatea şi reduc la minimum balansul.

Reducerea dimensiunilor şi amplasarea atentă a furtunurilor şi cablurilor
asigură îmbunătăţirea vizibilităţii şi contribuie la prevenirea deteriorărilor
şi scurgerilor. Rezultă o durată crescută de viaţă a pompei şi intervale  
mai mari de efectuare a schimbului de ulei ca urmare a conductibilităţii 
termice îmbunătăţite a designului catargului, ce facilitează răcirea  
sistemelor hidraulice.

* Rețineți că modelele multidirecționale sunt echipate cu diferite  
 catarge specializate.
     Modelele de reach truck NR14N2L şi NR16N2L sunt echipate cu un  
 catarg potrivit pentru aplicaţii uşoare. 
 Toate modelele au sisteme RDS și S4 de manevrare a catargului.
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Vizibilitate excelentă asigurată
pentru operator (în stânga
şi mai jos), cu cabluri şi
furtunuri amplasate cu atenţie
şi cu încorporarea cilindrilor
hidraulici în profilul catargului
(în extrema stângă).
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Un loc de muncă ideal
Accesul fără efort în cabina largă,
neobstrucţionată, confortabilă şi protejată
este uşurat datorită unei trepte intermediare,
mânerelor de sprijin ergonomice şi poziţiei
coborâte de aşezare, ce asigură de asemenea
un spaţiu liber suplimentar în zona capului.

Poziţia înainte/înapoi a scaunului, unghiul
de înclinare a spătarului şi suspensia pot
fi reglate în funcţie de talia, gabaritul sau
masa operatorului, asigurând confortul şi
concentrarea acestuia în cursul schimburilor
de lucru prelungite. Din această poziţie, toate
comenzile sunt uşor accesibile, în timp  
ce vizibilitatea fără egal de jur împrejur,  
de la pardoseală şi până la înălţimea maximă  
de ridicare, este asigurată datorită designului
special al catargului, suportului furcilor  
şi cadrului de protecţie.

Comenzi complet reglabile
Cotiera reglabilă, cu un design complet nou,
combină suportul anatomic cu mişcarea liberă
şi poziţionarea perfectă a braţului, conţine
comenzi hidraulice uşor de utilizat, optimizate
prin acţionarea cu arc.

Consola volanului poate fi înclinată în sus sau
în jos, în cinci trepte, în doar câteva secunde.
Aceasta glisează de asemenea spre şi dinspre
operator, astfel încât acesta poate regla o
poziţie perfectă în vederea operării. Cu ajutorul
unui mâner de pe volan, rotirea nelimitată  
cu 360° este uşoară. Sistem de direcţie fluent,
progresiv, cu reducerea sensibilităţii odată  
cu creşterea vitezei de deplasare a 
stivuitorului, pentru reducerea riscurilor de 
instabilitate la abordarea virajelor strânse.

Informare instantanee
Panoul cu afişaj color de ultimă generaţie
furnizează informaţii clare, în limba 
operatorului, funcţiile acestuia fiind foarte 
uşor de însuşit. Prin informarea cu privire la 
starea stivuitorului şi prevenirea exploatării 
incorecte, acesta vă protejează investiţia.

Între dotări este inclus sistemul de pornire cu
cod PIN (opţional), ce permite accesul a 
până la 30 de operatori şi previne operarea 
neautorizată a utilajului. Viteza de deplasare, 
orientarea roţilor de direcţie, starea de 
încărcarea a bateriei şi alte date pot fi 
observate clar, fără a privi în jos, datorită 
ecranului înclinat.

CONCEPUT PENTRU
OPERATORUL
DUMNEAVOASTRĂ

Panoul de afişare de ultimă generaţie, unitatea
hidraulică de comandă şi consola volanului
permit o operare uşoară, confortabilă şi precisă.
Compartimentul spaţios al operatorului (în dreapta)
dispune de un scaun complet reglabil, care
răspunde nevoilor fiecărui operator.



Pedale ergonomice
Înclinarea uşoară a pedalei permite 
operatorului să îşi sprijine călcâiul pe podea, 
prevenindu-se solicitarea gleznelor în cursul 
schimburilor de lucru prelungite. Pentru un 
control precis, pedalele de acceleraţie şi de 
frână permit frânarea regenerativă pasivă şi 
activă, precum şi frânarea de urgenţă, viteza 
şi eficienţa acestora fiind programabilă.

Funcţia „pedala mortului” este concepută  
să prevină operarea stivuitorului atunci când
asupra pedalei respective nu se exercită
greutatea piciorului stâng. Aceasta asigură  
de asemenea faptul că piciorul stâng al
operatorului este menţinut în siguranţă în
interiorul stivuitorului. Dacă preferaţi, aceasta 
poate fi programată drept comutator al 
sensului de mers.

Spaţii de depozitare
S-au proiectat diferite spaţii convenabile  
pentru depozitarea echipamentului de lucru,
documentelor sau bunurilor personale.

Controler avansat
Controlerul nostru de nouă generaţie
MicroCommand® reprezintă inima gamei 
NR-N2, jucând un rol crucial în optimizarea 
experienţei de conducere, maximizând 
eficienţa şi monitorizând funcţiile stivuitorului.
În afara gestionării accesului cu cod PIN
(opţional), acesta poate fi utilizat şi pentru
programarea funcţiilor şi performanţelor
stivuitorului pentru satisfacerea nevoilor 
fiecărei aplicaţii şi fiecărui operator în parte.

Tehnicianul service poate modifica până  
la 25 de parametri, cum ar fi vitezele maxime 
de deplasare şi ridicare, viteza de deplasare 
laterală şi înălţimea de ridicare presetată.

Protecţie automată
O serie de funcţii suplimentare de protecţie a
operatorului, ce asigură asistenţă pentru
protecţia automată, sunt integrate în structura
stivuitorului. Între acestea sunt incluse sistemul 
de acţionare reactiv (RDS) cu manevrabilitate 
avansată a catargului, îmbunătăţirea 
stabilităţii, reducerea la minimum a balansului 
catargului şi programabilitatea integrală, 
respectiv modurile selectabile de către 
utilizator pentru adaptarea la operator şi 
activităţile derulate.

Viteza de deplasare este redusă automat pe
măsură ce catargul şi furcile se ridică. Controlul 
în viraje monitorizează atât viteza de deplasare, 
cât şi înălţimea de ridicare, reglând permanent 
limita de viteză pentru prevenirea instabilităţii 
în virajele strânse. Direcţia progresivă este 
reglată de asemenea în funcţie de viteză pentru 
menţinerea stabilităţii. Reglarea automată a 
vitezei de deplasare, acceleraţiei şi tracţiunii 
asigură o operare în siguranţă chiar şi pe 
suprafeţe ude. Rolele integrate ale bateriei, 
prevăzute în dotarea standard, permit o 
înlocuire rapidă, uşoară şi în siguranţă a 
acesteia. Cu dispozitivul opţional de înlocuire a 
bateriei, înlocuirea se poate face fără 
deplasarea stivuitorului.

Accesorii
Între dotările suplimentare ale 
compartimentului, sunt incluse:
• Ventilatoare de răcire
• Sistem audio, inclusiv difuzoare, amplificator,
   mufă AUX pentru conector tip jack  
   de 3,5 mm
• Proiectoare de lucru
• Lampă de lectură
• Centură de siguranţă
• Dispozitiv de încălzire a scaunului
   (doar pentru scaun de înaltă performanţă)
• Oglindă retrovizoare
• Cameră furci cu afişaj color de 7” montat
   pe cadrul de protecţie*

*nu şi pe modelele NR14N2L şi NR16N2L.

CONCEPUT PENTRU
OPERATORUL
DUMNEAVOASTRĂ
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1 Butoane auxiliare
2 Contact de pornire cu cheie
3 Panou cu PIN şi taste de selecţie meniu
4 Afişaj
5 Buton de oprire de urgenţă
6 Manetă deplasare laterală
7 Manetă înclinare furci
8 Manetă mişcare de extensie
9 Manetă de ridicare şi coborâre
10 Selector înălţime de ridicare presetată
11 Comutator sens de mers
12 Claxon



UN ŞASIU PENTRU
FIECARE SITUAŢIE...

LĂŢIMI ŞASIU

MODEL CAPACITATE
(tone)

LĂŢIME ŞASIU
(mm)

NR14N2L 1.4 1270

NR16N2L 1.6 1270

NR14N2S 1.4 1270

NR14N2HS 1.4 1270

NR16N2S 1.6 1270

NR16N2HS 1.6 1270

NR16N2 1.6 1270

NR16N2H 1.6 1270

NR16N2C 1.6 1100

NR16N2HC 1.6 1100

NR20N2H 2.0 1270

NR20N2X 2.0 1440

NR25N2X 2.5 1440

NRM20N2 2.0 1734

NRM25N2 2.5 1734

Sunt disponibile 15 modele de generaţia N2,
într-o varietate de configuraţii, inclusiv versiuni de 
înaltă performanţă, compacte sau cu încălecate.
Veţi găsi cu siguranţă unul perfect pentru aplicaţia,
încărcătura şi tipul dumneavoastră de paleţi.

Dreapta sus: Prezentate alăturat, NR20N2X în stânga şi NR16N2S în dreapta.
Dreapta jos: Stivuitoarele multidirecţionale cu catarg retractabil sunt 
concepute pentru manipularea încărcăturilor lungi.

Şasiul este rigidizat, în toate cazurile, pentru maximizarea stabilităţii şi 
capacitate reziduală. Gabaritul standard este de 1.270 mm lăţime, dar este 
disponibil şi un şasiu mare pentru încărcături grele NR20/NR25N2X  
(1.440 mm) şi unul mai mic pentru încărcături compacte NR16N2C  
şi NR16N2HC (1.100 mm).

Modelele noastre încălecate permit retractarea paleţilor de 1.000 mm 
lăţime între picioarele portante. Pentru aplicaţii de depozitare în rafturi 
drive-in, modelele compacte sunt ideale datorită în principal cadrului de 
protecţie, ce permite operarea acestora între grinzile de la primul nivel.

Modelele de reach truck NR14N2L şi NR16N2L reprezintă o opţiune pentru 
aplicaţii medii şi uşoare la înălţimi de până la 7.5 metri.

La manipularea încărcăturilor grele pe coridoare înguste, stivuitoarele
multidirecţionale cu catarg retractabil NRM20N2 şi NRM25N2 oferă un 
maxim de flexibilitate în interiorul depozitului. Mobilitatea extraordinară a 
acestora, posibilă datorită sistem de directie pe toate rotile, cu deplasare 
înainte, înapoi, în lateral, cu mişcări diagonale şi de rotaţie, este cu mult 
superioară aceleia a unui stivuitor cu patru sensuri de deplasare.



11

...ŞI DOTĂRI OPŢIONALE CARE SĂ 
SATISFACĂ ORICE NEVOI
Pentru temperaturi extreme
Cabina prevăzută din fabricaţie cu sistem de încălzire şi
alte modificări pentru depozite frigorifice asigură confortul
operatorilor în cursul schimburilor de lucru prelungite în  
condiţii friguroase. Geamurile încălzite previn formarea 
condensului atunci când stivuitorul iese din depozitul frigorific. 
În medii foarte calde (până la şi peste 40°C), ventilatoarele  
de răcire suplimentare şi uleiul special previn scurgerile  
şi asigură menţinerea performanţelor stivuitorului.

Pentru absolutul în materie de eficienţă a stivuirii
Selectorul de înălţime presetată de ultimă oră este mai uşor
de utilizat decât orice alt model disponibil pe piaţă, astfel că
stivuirea se face mai rapid şi sigur ca niciodată.

ÎNTRE DOTĂRILE OPŢIONALE SUNT INCLUSE
•  Alegerea bateriilor cu litiu-ion (Li-ion) sau cu plumb
• Scaun cu suspensie mecanică sau pneumatică
• Culoare specială pentru şasiu
• Capace laterale vopsite RAL, personalizate sau în culoare specială
• Sistem audio cu intrare audio cu mufă tip jack de 3,5 mm
• Bară de protecţie opţională
• Oglindă retrovizoare
• Suport liste
• Stativ PC
• Cadru de protecţie cu plasă sau plexiglas
• Selector de înălţime presetată uşor de utilizat**  ***
• Supapă hidraulică şi furtunuri suplimentare pentru suportul furcilor ***
• Poziţioner pentru furcă ***
• Cameră cu monitor montată pe furci**  ***
• Furci telescopice**  ***
• Funcţie de centrare la înclinare şi deplasare laterală**
• Scală de sarcină
• Priză electrică de 12V/4,4A şi alimentare USB  
 de 5V pentru încărcarea dispozitivelor mobile
• Alarmă pentru deplasare, ridicare şi coborâre
• Adaptor de schimbare şi sistem de fixare rapidă a bateriei
• Modificare pentru depozite frigorifice
• Cabină pentru depozite frigorifice* ***
• Modificări pentru temperaturi ridicate**

* Echiparea cu cabină pentru depozite frigorifice necesită MODCS -    
    Modificare pentru depozite frigorifice. 
    Cabina pentru depozite frigorifice nu este disponibilă pentru modelele  
   ‘C’ compacte.
** Nu și la modelele multidirecționale.

*** Nu şi pe modelele NR14N2L şi NR16N2L.

Stivuirea se poate face
şi mai rapid şi sigur cu
selectorul nostru de
înălţime presetată uşor
de utilizat.

Li ION
BATTERY TECHNOLOGY

Opțiunea bateriei Li-ion crește eficiența și 
randamentul, în special în operații intensive, 
multi-shift, 24/7.



DEPLASARE  
VERSATILĂ
Generația N2 de stivuitoare 
multidirecționale cu catarg 
retractabil– NRM20N2 și 
NRM25N2 – înglobează în propriile 
capabilități avantajele ergonomice, 
de performanță și durabilitate 
ale gamei NR-N2 de stivuitoare 
cu catarg retractabil, combinate 
cu o excelentă deplasare 
multidirecțională flexibilă.

Dispozitivul de calitate ridicată pentru 
poziționarea furcilor, cu funcție de înclinare 
înglobată, asigură raza largă de acțiune necesară 
pentru manevrarea oricărui tip de încărcătură, 
de la paletul standard până la obiecte extrem 
de lungi. În combinație cu direcția sincronizată 
pe toate roțile, asigură soluția ideală pentru 
manevrarea pe culoare înguste a unor obiecte 
precum conducte, scânduri și grinzi.

Fiecare roată portantă are un motor de direcție, 
controler și sistem de frânare proprii și se rotește 
la 360° în orice direcție, pentru manevrabilitate, 
viteză și precizie unice - indiferent de sarcină.

În plus față de deplasarea înainte/înapoi, laterală, 
în diagonală și mișcarea de rotație, stivuitoarele 
beneficiază și de un mod agil de abordare a 
virajelor. Un al șaselea mod permite tranziția 
automată între modurile de deplasare normale  
și cele laterale, fără a fi necesară oprirea.

La fel ca gama NR-N2, modelele multidirecționale 
beneficiază de sistemul de acționare adaptiv 
(RDS). Reacționând la viteza pedalei de 
accelerație și mișcarea comandată hidraulic, 
RDS reglează parametrii de funcționare pentru a 
răspunde diverselor solicitări ale operatorului.

RDS cuprinde de asemenea manevrarea 
catargului S4 dar oferă și alte avantaje, pentru 
ca toate mișcările să fie deosebit de fluide, 
precise și controlate, cu maximă stabilitate  
și balans minim. 
 
Indiferent dacă se utilizează în domenii cum ar 
fi industria lemnului, metalelor și electricitate 
sau în centre logistice și de distribuție 
generale, eficiența și versatilitatea acestor 
stivuitoare vor susține operatorii în obținerea 
unor noi niveluri de productivitate.

Toate mișcările sunt 
rapide și fluide, cu 
stabilitate ridicată  
și balans minim  
al catargului.

Un dispozitiv de calitate 
ridicată de poziționare 
a furcilor asigură o 
rază largă de acțiune, 
necesară pentru 
manevrarea unei uriașe 
varietăți de încărcături.



13

ADAPTABILĂ LA CELE  
MAI DIFICILE CONDIȚII
Vizibilitate ridicată 
printr-un acoperiș din 
policarbonat transparent 
rezistent la șocuri 
mecanice, care servește 
și ca ieșire de urgență

Profilul îngust al grinzilor și 
suprafețele vitrate optimizate 
contribuie la o excelentă 
vizibilitate de 360°

Geamuri încălzite 
electric, pentru a  
preveni aburirea și 
formarea condensului 

Profilul ușii curbat 
în exterior, pentru a 
maximiza spațiul interior Baterii compatibile:  

620 Ah,  
775 Ah,  
930 Ah

Izolarea bună înseamnă  
mai puțină energie necesară 
pentru păstrarea căldurii  
în cabină

Cadrul anticoliziune din 
oțel asigură protecție 
suplimentară - în special 
pentru ușă

Cabina este izolată 
antivibrații

Interiorul spațios este un ‘birou’ confortabil 
și cu excelentă vizibilitate pentru operatori.

Când sunt echipate atât cu cabina cât și cu modificările 
pentru depozite frigorifice (MODCS), aceste stivuitoare  
cu catarg retractabil sunt sigure în funcționare chiar și  
la temperaturi extrem de scăzute, de -35°C.

Vizibilitate
Designul cabinei oferă operatorului un mediu sigur și confortabil în care  
poate munci având o excelentă vizibiliate panoramică, datorită suprafețelor  
vitrate optimizate.

Încălzire eficientă
Sistemul de încălzire cu temperatură controlată are o suflantă cu viteză reglabilă 
și duze direcționale. La temperaturi scăzute, aceasta pre-încălzește aerul 
exterior utilizând căldura de la sistemul de comandă al stivuitorului, care altfel 
ar fi pierdută. S-a acordat atenție specială izolării complete a cabinei. Izolarea 
excelentă înseamnă că este necesară mai puțină energie pentru încălzirea 
interiorului, ceea ce contribuie la optimizarea consumului total de putere. 

Opţiuni
• Ștergător pentru plafon • Scaun încălzit • Sistem de comunicare



Tehnologia AC avansată conduce la o experienţă de conducere lină, 
silenţioasă şi aducătoare de satisfacţii pentru operator, precum şi la 
performanţe puternice, dar în acelaşi timp economice pentru organizaţia 
dumneavoastră. Motoarele AC de ultimă generaţie asigură un control 
excelent al turaţiei şi cuplului. Acestea sunt mai eficiente decât motoarele 
CC, dezvoltarea continuă a acestora reducând şi mai mult consumul de 
energie. Programabilitatea acestora este de asemenea superioară.

Spre deosebire de motoarele CC, acestea nu au nevoie de perii de cărbune. Aceasta permite 
proiectanţilor să prevadă un motor AC mai mare şi mai puternic în locul pe care l-ar fi ocupat un 
motor CC normal. Rezultatul se traduce printr-un plus de performanţe fără reducerea spaţiului 
compartimentului motor sau creşterea dimensiunilor stivuitorului. Un alt mare avantaj  
al motoarelor AC este faptul că acestea nu necesită practic întreţinere.

În plus, un sistem AC poate utiliza frânarea regenerativă, ce reduce uzura la nivelul 
componentelor mecanice ale frânei, reciclează puterea prin stocarea energiei în baterie şi 
asigură o funcţionare mai lină şi mai confortabilă.

PUTEREA AC

PRODUCTIVITATE
NON-STOP
Pentru reducerea la minimum a timpilor de neutilizare şi costurilor, 
cu menţinerea însă a performanţelor de vârf, am integrat durabilitate, 
întreţinere uşoară şi diagnosticare rapidă în aceste stivuitoare cu catarg 
retractabil. Putere AC fără întreţinere, un interval de service de 600 h, cablaj 
magistrală CAN şi acces rapid la toate componentele, inclusiv pompe şi 
controlere, toate acestea fac parte din abordarea respectivă.

Servicii post-vânzare
Tehnicienii noştri de înaltă califi care vă stau la dispoziţie pentru a vă asigura servicii de calitate 
superioară pentru flota dumneavoastră. Utilitarele lor service complet dotate au la bord scule speciale 
şi stocuri de piese de schimb atent dimensionate pentru stivuitoarele Cat. Beneficiind de accesul la 
informaţii tehnice de ultimă oră, aceştia pot executa toate inspecţiile şi procedurile la cele mai înalte 
standarde de profesionalism.

Planuri de întreţinere
Întreţinerea preventivă, executată de către tehnicienii noştri calificaţi, maximizează durata de 
disponibilitate şi extinde durata de viaţă a echipamentului. Planurile noastre, adaptate personalizat de 
către dealerul dumneavoastră pentru satisfacerea cerinţelor specifice, asigură întreţinerea promptă, 
profesionistă, furnizându-vă totodată informaţii bugetare exacte şi permiţându-vă un control complet 
asupra costurilor operaţionale.
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Reţeaua noastră de dealeri vă stă la dispoziţie pentru
a vă ajuta să alegeţi modelul şi configuraţia potrivite,
să menţineţi productivitatea utilajului şi pentru a
vă sprijini în orice mod posibil pentru maximizarea
profiturilor dumneavoastră. Veţi avea cu siguranţă
de câştigat de pe urma cunoştinţelor de specialitate,
experienţei bogate şi excelentelor servicii ale acestora.

Opţiuni financiare personalizate
Dealerul dumneavoastră vă poate oferi o gamă extinsă de opţiuni, 
inclusiv contracte de achiziţie directă, de leasing sau de închiriere, 
adaptate la situaţia dumneavoastră şi lichidităţile de care dispuneţi, 
astfel încât să distribuiţi costurile legate de echipament de-a lungul 
duratei de viaţă a acestuia în cel mai eficient mod din punct de  
vedere al taxelor.

Management eficient al flotei 
Putem identifica, controla şi reduce costul de manevrare a materialelor
şi putem reproiecta flota dumneavoastră pentru îmbunătăţirea utilizării
echipamentelor. Pentru operaţii la nivel naţional sau multinaţional,
avantajele oferite de departamentul nostru de „Vânzări de flote şi servicii
internaţionale” includ contracte de service, programe de training şi
siguranţă, auditul flotei, studii de aplicaţii, facturare centralizată, analiza 
şi raportarea costurilor.

Livrare rapidă a pieselor de schimb
Disponibilitatea pieselor de schimb este cea mai mare la nivel de ramură
– în prezent de 97% (măsurată aleator la nivelul întregii linii de produse),
fiind chiar mai mare la modele aflate încă în producţie.

Partenerul dumneavoastră în manipularea materialelor
Întreaga noastră organizaţie lucrează pentru a asigura servicii eficiente  
şi permanente, care să menţină continuitatea şi profitabilitatea 
activităţilor de la nivelul organizaţiei dumneavoastră. Pentru informaţii 
suplimentare cu privire la stivuitoarele dumneavoastră cu catarg 
retractabil, respectiv la restul gamei noastre extinse, contactaţi dealerul 
dumneavoastră local.

Indiferent de problema dumneavoastră, Cat Lift Trucks şi reţeaua
de dealeri deţin soluţia.

SOLUŢII COMPLETE PENTRU
ORICE TIP DE SOLICITARE
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www.catlifttruck.com

Indiferent de echipamentele de manipulare
materiale de care aveţi nevoie, reţeaua
noastră globală de dealeri de stivuitoare  
Cat este dotată pentru a oferi soluţia.

Investiţia noastră constantă în selectarea,
dezvoltarea şi susţinerea reţelei de dealeri
garantează că veţi primi nu doar cele mai
bune echipamente, dar şi cele mai bune
servicii, consultanţă şi asistenţă din industrie.

VIZIONARE 
CLIPURI VIDEO

DESCĂRCARE 
APLICAȚIE CAT

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

