
DOPASUJ GO DO SIEBIE
Certyfikowane wózki używane od Linde Material Handling

Pakiet zwiększający żywotność
Wydłuż żywotność swojego certyfikowanego używanego 
wózka Linde Approved Truck poprzez dodanie nowych części.

Pakiet bezpieczeństwa
Popraw bezpieczeństwo swoich pracowników i zredukuj 
ryzyko uszkodzeń wózków widłowych i towarów.

Pakiet oświetleniowy
Popraw warunki oświetleniowe swojej pracy dzięki 
dodatkowemu zestawowi lamp roboczych.

Serwisowy pakiet energetyczny
Skorzystaj z umowy z pełnym zakresem usług 
dla swojego rozwiązania energetycznego, aby 
zapewnić jego długoterminową wydajność.

Pakiet Full-Service
Zadbaj o swój wózek widłowy i zapewnij jego 
maksymalną dostępność dzięki naszej umowie 
Full-Service.

Pakiet kolorystyczny
Wybierz kolor dla swojego wózka, aby dopasować go 
do korporacyjnego designu lub wyróżnić swoją flotę.

Pakiet energetyczny
Zwiększ wydajność energetyczną swojego wózka 
widłowego dzięki nowej baterii trakcyjnej.

Pakiet operatora
Stwórz operatorowi optymalne warunki dzięki 
odnowionemu stanowisku pracy.

Pakiet konserwacji prewencyjnej
Zminimalizuj ryzyko przestojów i nieoczekiwanych 
kosztów napraw dzięki regularnej konserwacji 
prewencyjnej.

Pakiet rozszerzonej gwarancji
Wydłuż okres gwarancji do 12 miesięcy 
lub 1000 motogodzin.
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Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.
Centrala: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 59, tel.: (022) 420 61 00, fax: (022) 420 61 01
Oddział: 80-175 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 46A, Panattoni Park Gdańsk III, Budynek 1, tel.: (058) 350 61 00, fax: (022) 420 61 01
Oddział: 62-080 Tarnowo Podgórne k. Poznania, ul. Skrajna 5, Sierosław, tel.: (061) 650 94 00, fax: (061) 650 94 01
Oddział: 35-213 Rzeszów, ul. Kapitałowa 4; tel.: 600 010 810
Oddział: 41-208 Sosnowiec, ul. Inwestycyjna 7, Panattoni Park Sosnowiec V, Hala J, tel.: (032) 774 75 00, fax: (032) 774 75 01
Oddział: 55-095 Mirków k. Wrocławia, ul. Długa 2, Panattoni Park Wrocław V, tel.: (071) 710 38 00, fax: (071) 710 38 01
Skontaktuj się z nami: www.linde-mh.pl, info@linde-mh.pl, infolinia 801 888 808

Linde Material Handling Polska sp. z o.o. jest polskim oddziałem
wiodącego producenta wózków widłowych, wyposażenia magazynowego
oraz dostawcy rozwiązań intralogistycznych znanego na całym świecie
z innowacyjności i wyznaczania trendów w branży.

Oferujemy naszym Klientom rozwiązania w zakresie optymalizacji 
przepływu materiałów dostosowane do indywidualnych potrzeb i aplikacji, 
dzięki czemu pomagamy użytkownikom osiągnąć trwałą przewagę 
nad konkurencją.

Linde – for your performance



JAKOŚĆ
Nowy standard dla certyfikowanych wóz-
ków używanych Linde Approved Trucks
Wszystkie wózki widłowe odnawiamy 
w profesjonalnych centrach remontowych 
w całej Europie według najwyższych stan-
dardów spełniających wszystkie wymogi 
prawne. Każda maszyna jest demontowana, 
wszystkie jej części są kolejno sprawdzane, 
naprawiane lub wymieniane. Dzięki temu 
każdy zamówiony wózek będzie zawsze 
spełniał najwyższe standardy jakości.

DOSTOSOWANIE DO 
TWOICH POTRZEB 
Łącz i dopasowuj
Bezpieczeństwo, ergonomia i zużycie energii 
to czynniki decydujące o wydajności Twojej 
działalności. Dzięki możliwości dodawania 
i łączenia pakietów oferowanych przez pro-
gram certyfikowanych wózków używanych 
Linde Approved Trucks możesz udoskonalić 
najważniejsze cechy w Twoim wózku. Pakiety 
te oparte są na najnowocześniejszej technolo-
gii Linde stosowanej także w aktualnych mo-
delach wózków widłowych dostępnych 
na rynku. 

DOSTĘPNOŚĆ
Szybko i łatwo
Program certyfikowanych wózków używanych 
Linde Approved Trucks daje Ci możliwość zaku-
pu wózka dokładnie wtedy, kiedy tego potrze-
bujesz. Możesz wybrać swoją maszynę z szero-
kiej gamy dostępnych modeli i dostosować ją 
do swoich potrzeb. Ponieważ dysponujemy bo-
gatym parkiem maszynowym, możemy szybko 
skonfigurować Twoje zamówienie i dostarczyć 
maszynę do wskazanej lokalizacji w dogodnym 
dla Ciebie terminie.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Odpowiedzialne rozwiązanie
Twoja decyzja o wyborze certyfikowanego 
wózka używanego Linde Approved Trucks 
stanowi wkład w odpowiedzialne korzystanie 
z zasobów gospodarczych. Remont maszyny 
obniża ilość zużywanych surowców i znacznie 
zmniejsza szkodliwy wpływ na środowisko. 
Wystandaryzowany proces remontowy 
wózków zwiększa wydajność urządzenia 
w całym cyklu życia produktu oraz spełnia 
najwyższe standardy bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska.

WYDAJNOŚĆ 
To jest Linde
Nasze certyfikowane wózki używane Linde 
Approved Trucks posiadają cechy kluczowe 
dla marki Linde: są wydajne, efektywne, łatwe 
w obsłudze, wszechstronne i niezawodne. Wszy- 
stkie certyfikowane wózki Linde Approved od-
nawiamy w oparciu o te same rygorystyczne 
normy, które obowiązują w przypadku każdej 
maszyny Linde. Dzięki temu wydajność zawsze 
pozostaje na najwyższym poziomie – bez 
względu na to, czy użytkujesz jedną maszynę, 
czy stanowi ona część większej floty.

PIĘĆ KORZYŚCI DLA CIEBIE

Tutaj możesz znaleźć film o certyfikowanych używanych wózkach Linde Approved: Aplikacja Linde Augmented Reality
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Czyszczenie

Demontaż

Inspekcja

Remont

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
PRZEZ CAŁY CYKL 
ŻYCIA WÓZKA

Podstawą naszego programu certyfikowanych wózków używanych Linde Approved Trucks 
jest proces, który od początku do końca przebiega według najwyższych standardów jakości. 
Do programu certyfikowanych wózków używanych Linde Approved wybierane są wózki 
z własnej floty wynajmu i zwrotów leasingowych, które poddaje się następnie surowemu 
procesowi kontroli. Tylko maszyny, które spełniają określone kryteria, są przekazywane 
do centrów naprawczych w całej Europie. Tam następuje ponowna kontrola wózków, identyfi-
kacja wymagań konserwacyjnych i rozpoczęcie procesu demontażu. Sprawdzane są wszystkie 
kluczowe aspekty funkcjonalne, techniczne i związane z bezpieczeństwem. Silniki i baterie 
zostają poddane szczegółowej kontroli, a w razie potrzeby są odnawiane zgodnie z normami 
dla certyfikowanych wózków używanych Linde Approved. W ramach ponownego montażu 
wszystkie elementy są czyszczone i malowane, aby Twój certyfikowany używany wózek 
widłowy z programu Linde Approved Trucks wyglądał jak nowy.

Nasz proces remontowy

Malowanie

Kontrola 
jakości

Dostawa

Montaż

SPÓJNE NORMY JAKOŚCIOWE
Każdy certyfikowany wózek używany Linde Approved jest remontowany w ramach siedmiostop-
niowego procesu, co sprawia, że wszystkie maszyny spełniają ten sam wysoki standard jakości. 
Proces bazuje na zestawie zdefiniowanych kryteriów, takich jak wydajność, zużycie i pojemność. 
Wszystkie użyte komponenty są sprawdzane pod kątem zgodności z normami certyfikowanych 
wózków używanych Linde Approved Trucks i remontowane bądź wymieniane na nowe oryginal-
ne części Linde.

ZRÓWNOWAŻONY POD KAŻDYM WZGLĘDEM
Remont jest z natury procesem zrównoważonym. Wydłuża cykl życia wózka widłowego, a co 
za tym idzie, wpływa na optymalne wykorzystanie zasobów. Znormalizowany proces remontowy 
certyfikowanych wózków używanych Linde Approved Trucks gwarantuje, że wykorzystanie 
materiałów, paliw i płynów oraz utylizacja i recykling odpadów są realizowane zgodnie 
z najwyższymi standardami ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.

KRÓTKIE TERMINY DOSTAW
Po zakończeniu procesu remontowego wszystkie wózki używane z programu Approved Trucks 
są przechowywane w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach i pozostają gotowe do pracy. 
Dzięki temu terminy dostaw są wyjątkowo szybkie. Przy składaniu zamówienia można wybrać 
wózek widłowy o standardowej konfiguracji oczekujący w magazynie lub dostosować maszynę 
do własnych potrzeb. 
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Niezależnie od tego, czy chcesz wymienić jeden wózek widłowy, czy dodać kilka pojazdów 
do swojej floty, program certyfikowanych wózków używanych Linde Approved Trucks oferuje 
różne możliwości dostosowania maszyn do Twojej działalności przy zachowaniu tych samych 
standardów technicznych i zapewnieniu łączności w całej flocie. Aby to osiągnąć, każdy pakiet 
zawiera zdefiniowany zestaw funkcji i komponentów modernizacyjnych. Dzięki modułowości 
pakietów możesz poprawić pojedyncze aspekty, np. te dotyczące bezpieczeństwa, ergonomii 
czy zużycia energii, bądź połączyć ze sobą dwa pakiety lub więcej. Wszystkie pakiety bazują 
na najnowocześniejszej technologii aktualnych modeli wózków Linde.

WÓZEK TAKI, 
JAK CHCESZ
Poznaj nasze modułowe pakiety doposażeniowe
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Recepta Linde Approved Trucks: odnowione wózki + pakiety 
dla klientów = wysokiej jakości indywidualne rozwiązania

Program certyfikowanych wózków używanych Linde Approved Trucks to rozwiązanie 
charakteryzujące się wysoką wydajnością i opłacalnością. Jest elastyczne i przystępne 
cenowo, dzięki czemu wspiera efektywność i konkurencyjność Twojego biznesu! 
To jednak nie wszystko, co oferuje program certyfikowanych wózków używanych 
Linde Approved. Teraz, poza odnowionym według najwyższych standardów 
wózkiem, możesz również dostosować/doposażyć go dokładnie tak, by spełniał 
Twoje wymagania i potrzeby.

WYDAJNE, DOPASOWANE, 
TRWAŁE
Rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb

W ramach programu certyfikowanych wózków używanych Linde Approved Trucks proponujemy unikalny 
i przystępny cenowo sposób doposażenia używanego wózka widłowego do specyficznych wymogów 
w jego stosowaniu. Dla uproszczenia stworzyliśmy pakiety dostosowane do konkretnych aplikacji 
lub wymagań serwisowych. 

Tylko trzy kroki dzielą Cię od posiadania własnego certyfikowanego wózka używanego Linde Approved:

1.  Z bogatego asortymentu wyremontowanych wózków widłowych Linde wybierz maszynę odpowiadającą 
Twoim potrzebom.

2. Dodaj pakiety.
3. Ciesz się szybko dostarczonym certyfikowanym wózkiem używanym Linde Approved.

Program certyfikowanych wózków używanych Linde Approved Trucks wyznacza najwyższe standardy 
w zakresie wydajności, jakości i trwałości remontowanych używanych wózków widłowych.

Wszystkie certyfikowane wózki używane Linde Approved oraz elementy techniczne pakietów odpowiadają 
wymogom wszystkich poziomów usług serwisowych oferowanych przez Linde Material Handling. 
Dotyczy to również opcjonalnej, dodatkowej gwarancji na okres do 12 miesięcy.


