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Obľúbený u zákazníkov
na celom svete

U

ž viac ako 50 rokov vyvíja a vyrába STILL vysoko kvalitné
prostriedky pre pozemnú dopravu s elektrickým, dieselovým a plynovým pohonom. Jedným
z úspešných produktov je elektrický
vysokozdvižný vozík RX50. Disponuje
výkonným trojfázovým pohonom s hydraulickým čerpadlom pre maximálny výkon prekládky. Interval údržby 1 000 hodín alebo 12 mesiacov a krátke servisné
lehoty minimalizujú náklady na údržbu.
Štandardná výška strechy je 2 080 mm
s alternatívou 2 980 mm pre nižšie priestory a prejazdy cez bránu. V RX50 je sériovo zabudovaná regulácia rýchlosti v závislosti od polohy volantu, čo v triede elektrických vysokozdvižných vozíkov ponúka
len STILL. Na želanie zákazníka možno RX50 vybaviť ďalšími
komponentmi z komfortného balíka STILL. Bezpečnú a nezaťažujúcu prácu zabezpečujú ergonomicky tvarované a umiestnené
obslužné prvky. Napríklad malý a mimoriadne ľahko ovládateľný
volant a ventilové páky s kmitavým tlmením, ktoré minimalizujú
vibrácie. 24V trojfázový pohon zariadenia RX50 poskytuje až
o 12 % vyšší výkon, ako aj zvýšené zrýchlenie.

Retrak vysokých parametrov

S

poločnosť Komatsu úspešne predáva vysokozdvižný vozík označenia FB20BE-2R, ktorý na trh dodáva spoločnosť KM Logistic. Celková
dĺžka vozíka je 2 566 mm, polomer
otáčania 1 770 mm. Maximálna nosnosť dosahuje 2 000 kg, v maximálnej výške zdvihu je to 850 kg. Minimálna šírka uličky medzi skladovými
regálmi musí dosahovať 2 806 mm.
Vozidlo disponuje veľkou kabínou.
Ovládacie prvky sú rozmiestnené ergonomicky, vystupovanie a nastupovanie obsluhy vozíka je veľmi pohodlné. Medzi štandardné
prvky výbavy patrí mikropáčkové ovládanie zdvíhacieho zariadenia. Vozidlo disponuje multifunkčným displejom, bočným
posuvom vidlíc, ergonomickým sedadlom vodiča a ochrannou
mrežou na zdvíhačke. Odporúčaný interval odbornej prehliadky
je 500 motohodín.

Vozíky z Toyoty sú v kurze

T

oyota Traigo 48 je najkompaktnejší Toyota 48-voltový vozík.
Produktový rad sa skladá z desiatich modelov s nosnosťou od
1,5 do 2,0 tony. Šesť z nich je trojkolesových a štyri štvorkolesové.
Všetky vozíku sú vybavené unikátnymi Toyota technológiami, vrátane systému pre aktívnu stabilitu (SAS) a Toyota AC2 pohodu.
Produktový rad sa vyrába podľa striktných štandardov kvality vo
svete známeho výrobného systému TPS v kvalite ISO 14001 – cerifikovanom výrobnom závode spoločnosti TMHE v talianskej Bologni. Ako
príspevok k ochrane životného prostredia bol model Traigo 48 projektovaný
tak, aby obmedzil vplyv na životné prostredie na minimum v priebehu všetkých štyroch etáp existencie výrobku:
vývoj, výroba, prevádzka, recyklovanie.
Toyota Traigo 48 je konštruovaný pre
mnohoročnú čistú, energeticky efektívnu prevádzku s 99-percentnou recy
klovateľnosťou na konci životnosti.
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Odvážny krok sa oplatil
Výrobný a montážny závod Linde Material Handling v Aschaffenburgu vyrába vysokozdvižné vozíky od roku 1958. Z jeho liniek podnes
zišlo vyše polmilióna vozíkov, ktoré sa postupne prepracovali k najpokrokovejším produktom. Značka Linde je nositeľom pokroku a vývoju nových technológií v oblasti vysokozdvižných vozíkov venuje
mimoriadnu pozornosť.

N

a začiatku výroby vozíkov v Aschaffenburgu boli veľké ambície a podnikateľská vízia. Koncom šesťdesiatych rokov
minulého storočia, v horizonte pár týždňov, prerušila spoločnosť Linde svoju pôvodnú výrobu traktorov a dieselových pohonov a sústredila sa výhradne na výrobu vysokozdvižných
vozíkov a hydraulických komponentov. Bol to strategický a riskantný krok, ktorý sa vyplatil. Počiatočná ročná produkcia niekoľkých stoviek kusov rýchlo rástla a kapacita sa rozširovala
krok za krokom. Momentálne sa vyrába ročne viac ako 30 000
kusov vozíkov so spaľovacím motorom a elektrických vozíkov.
Úspech založili na výrobe vozíkov s vlastným vývojom a výrobou hydrostatických a elektrických pohonných jednotiek pod
jednou strechou. Tieto podmienky sa odrážajú na technických
prednostiach vozíkov Linde, akými sú odolnosť, komfort, nenáročnosť údržby a presné ovládanie, ktoré získavajú zákazníkov na trhu už niekoľko desiatok rokov. Vďaka vlastnému vývojovému centru implementujú množstvo nápadov a inovácií
okamžite do praxe.
Vozíky s dieselovým a plynovým pohonom výrobného radu
351 s nosnosťou 2 až 3,5 ton, ktoré boli vyrábané v Aschaffenburgu od roku 1984 do roku 2003 predstavujú najväčší podiel vozíkov vyrobených v Nemecku. Tento výrobný rad bol nahradený ešte úspešnejším radom s označením 39X, ktorý sa
vyrába od roku 2002. V odvetví elektrických vozíkov najviac
uspel vozík s protizávažím výrobného radu 335 s nosnosťou
1,6 až 2 tony.

Linde MH na Slovensku
Od roku 1993 je firma Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o. (ďalej len Linde MH) výhradným zástupcom špičkového svetového výrobcu manipulačnej techniky nemeckej firmy
LINDE AG pre Slovensko. Nepretržite si v tomto odbore udržiava
popredné postavenie na trhu.
Vďaka priamym
kontaktom s výrobnými závodmi
v Nemecku, Veľkej
Británii a Francúzsku môžu zákazníkom ponúknuť
tie najvýhodnejšie
predajno-servisné
podmienky.
Hlavné sídlo
firmy a centrálne
servisné stredisko
je v Trenčíne, teda
v strede na osi
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najprudšie sa rozvíjajúceho regiónu medzi Bratislavou a Žilinou. Linde
MH však komfort klientom zaručuje aj prostredníctvom hustej siete predajných a servisných zástupcov po celom Slovensku.
Linde MH poskytuje komplexné služby, teda nielen záručný a pozáručný servis a predaj originálnych ND, ale aj odborné poradenstvo, výber optimálnej techniky pre špecifické prevádzkové prostredie a danú
aplikáciu, flexibilitu pri financovaní (leasing, fullservis), vysoko kvalitný
servis s využitím najmodernejších diagnostických systémov a kontrolných mechanizmov pomocou špeciálne vyvinutých programov pre zaistenie využitia vozíkov a výpočet ich predpokladaných prevádzkových
nákladov.
Konateľa spoločnosti Linde Material
Handling Slovenská republika s.r.o. Ing.
Pavla Opatovského sme sa opýtali na
výsledky predošlého roku i reakciu na
útlm trhu.
TRANSPORT: Aké výsledky zaznamenala Linde MHSR v roku 2008 a aké
je postavenie značky Linde na našom trhu?
Ing. Opatovský: Rok 2008 bol pre nás
zatiaľ najúspešnejším v histórii spoločnosti. Napriek vplyvu ekonomickej krízy
v poslednom štvrťroku minulého roka
sme dosiahli zatiaľ najlepšie predajné
a finančné výsledky. Podarilo sa nám
upevniť postavenie značky LINDE na slovenskom trhu ako jedného z lídrov v oblasti manipulačnej techniky.
TRANSPORT: Aká je klientela Linde
MH na Slovensku a ktoré produkty sú
Ing. Pavol Opatovský
na našom trhu najúspešnejšie?
Ing. Opatovský: Naša klientela je veľmi široká a rôznorodá. Vozíky
LINDE nájdete v každom odvetví priemyslu, logistiky, obchodu, v poľnohospodárskom aj potravinárskom sektore. Našimi zákazníkmi sú malí
a strední podnikatelia, ako aj slovenské pobočky veľkých nadnárodných
koncernov. Je to dôkaz toho, že značka LINDE prináša výhodné a spoľahlivé riešenie pre každú aplikáciu a každého zákazníka.
TRANSPORT: Stagnácia tovarovej výmeny zasiahla aj výrobnú
a distribučnú logistiku i obchodné reťazce, prejavil sa tento vývoj
negatívne aj vo vzťahu k vašim klientom?
Ing. Opatovský: Tak ako všetky podnikateľské subjekty v SR, aj my
sme pocítili na prelome rokov tvrdý dosah svetovej ekonomickej krízy
a prudký pokles odbytu. Táto situácia je pre nás však zároveň aj výzvou,
aby sme urobili opatrenia, ktoré nám umožnia prežiť, udržať si pozíciu
na trhu a vyjsť z krízy ako silná a stabilná značka.
TRANSPORT: Aký predpokladáte vývoj v tomto roku a aké riešenia považujete v súčasnosti za perspektívne?
Ing. Opatovský: Vývoj z nášho pohľadu smeruje k uplatneniu riešení,
ktoré prinášajú úsporu nákladov v logistickom reťazci. Sú nimi použitie
moderných vozíkov s nízkymi nárokmi na palivo a energiu, vysokou pracovnou výkonnosťou, flexibilné formy financovania nákupu a prenájmu
techniky, optimalizácia flotily zákazníka a kvalitné servisné služby. Sme
značkou, ktorá prináša zákazníkom najvyššie úspory všetkých nákladov
spojených s prevádzkou manipulačnej techniky.
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