
CONSIGA O SEU
Empilhadores com qualidade «Approved Trucks»  
da Linde Material Handling
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A fórmula «Approved Trucks» da Linde: veículos recondicionados + packs 
modulares = soluções personalizadas de alta qualidade

Um empilhador com a certificação «Approved Trucks» é uma solução que proporciona 
um elevado rendimento e uma grande rentabilidade. Flexível e acessível, permite-lhe 
levar a cabo as suas atividades de forma eficiente e situar-se em posição de vanta-
gem relativamente à concorrência. Mas não é tudo. Além disso, obtém um empilha-
dor recondicionado de acordo com os mais elevados padrões de qualidade com a 
possibilidade de o personalizar à medida das suas necessidades individuais.

EFICIENTES, SUSTENTÁVEIS, 
PERSONALIZADOS 
Soluções de empilhadores à medida das suas necessidades

O programa «Approved Trucks» da Linde proporciona-lhe uma forma única de equipar o seu empi-
lhador recondicionado de acordo com os requisitos específicos da sua aplicação a um preço competi-
tivo. Para que tudo isto se torne mais fácil, elaborámos um conceito modular composto por packs 
específicos para determinadas aplicações ou orientados para aspetos de serviço técnico concretos.

Assim, são apenas três os passos a seguir para obter o seu próprio empilhador Linde com quali-
dade «Approved Trucks»:

1. Escolher o seu empilhador a partir de um amplo stock de veículos recondicionados Linde.
2. Solicitar o conjunto de packs modulares que necessite.
3. Receber o seu empilhador com selo de qualidade «Approved Trucks» num prazo breve.

O programa «Approved Trucks» da Linde marca o caminho em termos de rendimiento, qualida-
de e sustentabilidade dos empilhadores recondicionados.

Tanto os empilhadores com certificação «Approved Trucks» como os componentes técnicos dos 
packs modulares estão homologados para todos os níveis de serviço oferecidos pela Linde Ma-
terial Handling. Isto também inclui uma garantia opcional de até 12 meses.
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QUALIDADE 
O novo padrão «Approved Trucks»
Os nossos empilhadores são recondicionados em centros 
especializados em toda a Europa, seguindo um processo 
standardizado em conformidade com as normas em vigor 
em matéria de qualidade. Cada veículo é submetido a uma 
inspeção meticulosa: desmontando, reparando ou substituin-
do todos os seus componentes conforme necessário. Assim 
garantimos que qualquer empilhador que solicite cumpra 
sempre com os mais elevados padrões de qualidade.

PERSONALIZAÇÃO 
A combinação perfeita
A segurança, a ergonomia e o consumo energético são fa-
tores decisivos no momento de aumentar a eficiência e 
produtividade do seu trabalho. Os nossos empilhadores 
«Approved Trucks» permitem-lhe escolher entre um grande 
número de packs modulares para melhorar as caraterísticas 
mais importantes do seu empilhador. Os packs baseiam-se 
na mesma tecnologia de vanguarda que também está pre-
sente nos modelos mais recentes de empilhadores Linde. 

DISPONIBILIDADE 
Rápido e simples
Os empilhadores «Approved Trucks» permitem-lhe adquirir 
um veículo no momento preciso em que dele necessite. 
Pode escolher o seu empilhador entre uma ampla gama de 
modelos e adaptá-la às suas necessidades. Ao ter sempre 
um grande número de empilhadores em stock, estamos 
em condições de configurar o seu pedido rapidamente e 
entregá-lo no lugar e momento que mais lhe convenha.

SUSTENTABILIDADE
Uma solução responsável
Ao optar por um empilhador recondicionado Linde com 
qualidade «Approved Trucks», reduz a quantidade de maté-
ria prima consumida e diminui consideravelmente a pega-
da ecológica. O nosso processo de recondicionamento 
standardizado aumenta a eficiência do empilhador durante 
a sua vida útil e cumpre as normas mais exigentes em ter-
mos ambientais e de segurança.

RENDIMENTO 
É um Linde
Os nossos empilhadores recondicionados refletem fiel-
mente os valores fundamentais da marca Linde: rendi-
mento, eficiência, versatilidade, fiabilidade e facilidade 
de utilização. O recondicionamento de todos os nossos 
veículos baseia-se nos rigorosos padrões que se aplicam 
a todos os empilhadores Linde. Isto garante um excelen-
te rendimento em qualquer ambiente, quer seja como 
solução independente ou como parte integrante de uma 
frota de veículos.

CINCO VANTAGENS PARA SI

Aqui encontrará o vídeo «Approved Trucks» através do seu smartphone: Linde Augmented Reality App
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MÁXIMA QUALIDADE 
DURANTE TODA A VIDA 
ÚTIL DO EMPILHADOR

O nosso programa «Approved Trucks» baseia-se num processo standardizado que garante um 
elevado nível de qualidade de princípio a fim. Antes de poder entrar no programa, os 
empilhadores, procedentes das nossas próprias frotas de aluguer de curto e longo prazo, são 
selecionados estritamente e submetidos ao nosso processo de inspeção. Apenas aqueles que 
cumpram com os critérios previamente definidos são transferidos para um dos centros de 
recondicionamento especializados em toda a Europa. Aí, os empilhadores são inspecionados, 
identificam-se as necessidades de manutenção e inicia-se a desmontagem. Comprovam-se 
todos os componentes mecânicos e elétricos, em especial todas as peças relevantes para a 
segurança, assim como os motores e as baterias, e repara-se ou substitui-se qualquer peça 
que não se ajuste aos padrões «Approved Trucks». Durante o processo de montagem os 
componentes são limpos e renova-se a pintura, para que o seu empilhador com certificação 
«Approved Trucks» se sinta como novo.

O nosso processo de recondicionamento
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PADRÕES DE QUALIDADE HOMOGÉNEOS
Para ostentar a certificação «Approved Trucks», cada empilhador deve passar por um processo 
de recondicionamento que consta de sete passos, para assim garantir que todos os veículos al-
cancem o mesmo nível de qualidade. Na base de uma série de critérios previamente definidos, 
como rendimento, desgaste ou capacidade de carga, verifica-se no âmbito deste processo se os 
componentes principais cumprem as normas «Approved Trucks» estabelecidas, para poder repa-
rá-los ou substitui-los por peças originais novas, caso seja necessário.

SUSTENTÁVEIS EM TODOS OS SENTIDOS
O recondicionamento é um processo de natureza sustentável. Prolonga o ciclo de vida do empi-
lhador e, por consiguente, otimiza o uso dos recursos. O processo standardizado de recondicio-
namento de acordo com o conceito «Approved Trucks» garante que o uso dos materiais, com-
bustíveis e líquidos, assim como a eliminação de resíduos e a reciclagem, sejam realizados de 
acordo com as mais rigorosas normas ambientais, de saúde e segurança.

CURTOS PRAZOS DE ENTREGA 
Uma vez passados pelo processo de recondicionamento, todos os empilhadores «Approved Trucks» 
são mantidos em armazéns específicos e estão prontos para a sua utilização imediata. Isto traduz-
-se em prazos de entrega muito curtos. Ao realizar o seu pedido, você pode escolher um empilha-
dor standard de stock, ou então, personalizá-lo conforme as suas necessidades.
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Se deseja substituir um único empilhador ou necessita de adicionar vários veículos à sua fro-
ta, os empilhadores com qualidade «Approved Trucks» da Linde oferecem diferentes possibili-
dades para se adaptarem à sua aplicação, mantendo os mesmos padrões técnicos e garantin-
do a conetividade em toda a sua frota. Cada pack inclui um conjunto defenido de caraterísticas 
e componentes de equipamento. Graças ao design modular dos packs, você pode melhorar 
determinados aspetos individuais, por exemplo, a segurança, a ergonomia ou o consumo 
energético, e também pode combinar dois ou mais packs. Estes packs dispõem da mesma 
tecnologia de vanguarda que a utilizada nos empilhadores Linde.

COMO CONSEGUIR 
O SEU
Os nossos packs modulares



7

Pack Óptimo
Prolongue a vida útil do seu empilhador «Approved Trucks» atra-
vés de componentes novos.

Pack Segurança
Melhore a segurança dos seus empregados e reduza os danos nos 
empilhadores e mercadorias.

Pack Iluminação
Melhore a iluminação nas suas aplicações através de um con-
junto adicional de luzes de trabalho.

Pack Serviço de Energia
Beneficie de uma manutenção integral do seu sistema de energia 
assegurando assim a eficiência a longo prazo.

Pack  Full Service
Proteja o seu empilhador e garanta a sua disponibilidade com 
orçamentos controlados através do nosso contrato.

Pack Cor
Escolha uma cor para o seu empilhador em concordância com o seu 
design corporativo ou para dar um toque de distinção à sua frota.

Pack Energia
Aumente a eficiência energética do seu empilhador «Approved 
Trucks» através de uma nova bateria de tração.

Pack Confort
Proporcione um ambiente de trabalho ideal através de um pos-
to de condução completamente renovado.

Pack Contrato de Manutenção 
Minimize os períodos de inatividade e os custos de reparação 
imprevistos através de uma manutenção periódica.

Pack Garantia Ampliada
Aumente o período de garantia até 12 meses ou 1.000 horas.
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10 PACKS MODULARES
Pack Óptimo Pack Conforto Pack Segurança
Prolongue a vida útil do seu 
empilhador «Approved Trucks» 
através de componentes novos.

Empilhadores contrapesados  
e retráteis
— Rodas novas
— Garfos novos
— Rolos de mastro novos
— Correntes de mastro novos

Stackers, porta-paletes e 
preparadores de encomendas
— Rolos de mastro novos
— Correntes de mastro novas

Proporcione um ambiente de 
trabalho ótimo através de um 
posto de condução 
completamente renovado.

Empilhadores contrapesados  
e retráteis
— Tapetes
— Almofadados para o assento e 

os apoia-braços
— Borrachas para a alavanca de 

comandos
— Borrachas para os pedais

Aumente a eficiência energética do 
seu empilhador «Approved Trucks» 
através de uma nova bateria de 
tração.

Toda a gama de empilhadores 
elétricos «Approved Trucks»
— Nova bateria de tração

Pack Energia

Melhore a segurança dos seus 
empregados e reduza os danos nos 
empilhadores e mercadorias.

Empilhadores contrapesados
— BlueSpot
— Cinto de segurança cor de laranja 

(bloqueio sequencial)
— Retrovisor interior (panorâmico)

Empilhadores retráteis
— BlueSpot
— Retrovisor interior (panorâmico)

Stackers, porta-paletes 
e preparadores de encomendas
— BlueSpot traseiro
— Luzes de trabalho

Beneficie de uma manutenção 
integral do seu sistema de 
energia garantindo assim a 
eficiência a longo prazo.

Toda a gama de empilhadores 
elétricos «Approved Trucks»  
O contrato cobre:
— Recarga de água
— Reparação da bateria
— Regeneração da bateria

Pack Serviço  
de Energia

Pack Contrato de 
Manutenção
Minimize os períodos de 
inatividade e os custos de 
reparação imprevistos através de 
uma manutenção periódica.

Toda a gama «Approved Trucks» 
— Contrato de manutenção
— Revisões de manutenção 

periódicas
— Realizadas por técnicos Linde
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Melhore a iluminação nas suas 
aplicações através de um jogo 
adicional de luzes de trabalho.

Empilhadores contrapesados
— 2 luzes LED de trabalho dianteiras
— 1 luz LED de trabalho traseira

Empilhadores retráteis
— Luzes LED de trabalho lado 

esquerdo
— Luzes LED de trabalho lado 

direito

Pack  
Iluminação

Escolha uma cor para o seu 
empilhador que combine com o 
seu design corporativo ou para dar 
um toque de distinção à sua frota.

Toda a gama «Approved Trucks»
— RAL 1005 Amarelo
— RAL 1023 Amarelo tráfego
— RAL 1028 Amarelo melão
— RAL 2000 Laranja
— RAL 5010 Azul
— RAL 6010 Verde
— RAL 9010 Branco
— RAL 2002 Laranja sanguíneo
— Todas as cores RAL estão 

disponíveis, peça a sua!

Pack Cor

Pack Full Service
Proteja o seu empilhador e 
garanta a sua disponibilidade com 
orçamentos controlados através 
do nosso contrato.

Toda a gama «Approved Trucks»  
— Contrato de manutenção 

integral
— Revisões de manutenção 

periódicas
— Realizadas por técnicos Linde

Pack Garantia 
Ampliada
Aumente o período de garantia 
até 12 meses ou 1.000 horas.

Toda a gama «Approved Trucks»   
Garantia ampliada:
— 12 meses em vez de 6
— 1.000 horas em vez de 500
Condições:
— Em combinação com o «Pack 

Energia» e um contrato de 
manutenção em vigor na Linde

— Válido durante 12 meses desde 
a entrega ou 1.000 horas de 
funcionamento, dependendo do 
que ocorrer primeiro



Linde Material Handling GmbH

A Linde Material Handling GmbH, empresa do Grupo KION, é um fabricante alemão 
de empilhadores e de equipamentos de interior. Como fornecedor de soluções e 
serviços para a intralogística, a Linde está presente em mais de 100 países e conta 
com uma ampla rede de venda e serviços.

A Linde Material Handling Ibérica, empresa de referência no mercado ibérico, 
oferece soluções integrais para a movimentação de mercadorias. As suas linhas de 
negócio incluem a venda de veículos novos, recondicionados e serviços de aluguer, 
pós-venda e consultoria intralogística. Com presença em toda a Península Ibérica, 
incluindo ilhas, conta com uma densa rede de 21 concessionários e 13 delegações 
próprias.

Linde – for your performance
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