
REPASOVANÁ 
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z nejmodernějšího evropského Centra pro repase vozíků  
v České republice
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MEZINÁRODNÍ CENTRUM 
PRO REPASE VOZÍKŮ 
VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH

Aktuální přehled dostupné repasované techniky najdete na www.lindebazar.cz

Proč zvolit Linde Approved Trucks?

—  Servisní historie

—  Originální náhradní díly

—  Regenerace trakčních baterií

—  Celosvětově platné certifikace

—  Mezinárodní centrum pro repase

—  Nejmodernější technologie 

—  Druhý život manipulační technice 

—  a mnohem více...

před repasí

po repasi
Approved trucks

Repasovaný vozík srovnatelný s novým!

Demo
—  Vyzkoušejte si náš použitý vozík 
     na 1 týden ZDARMA

Odkup vaší použité techniky
—  Možnost odkupu použité manipulační techniky všech značek
—  Možnost odkupu použité manipulační techniky na protiúčet

Vozíky ihned
—  Okamžitě k odběru
—  Připravené k použití, dle individuálních požadavků
—  Výhodný operativní leasing s 0% úrokovou sazbou 
    (platí již od 36 měsíců)



STANDARDY KVALITY

Čelní vysokozdvižné vozíky

Ručně vedená manipulační technika
—  Kompletní repase zdvihacího zařízení
     (zdvihací sloup, řetěz)

—  Kalibrace a renovace ložisek i rolen

—  Renovace platformy řidiče, 
     včetně ovládacích prvků

—  Kompletní renovace šasí

—  Čištění a lakování podvozku

—  Elektické: Kapacita baterie minimálně 70 %

—  Záruka 6 měsíců nebo 500 mth

—  a mnohem více...

—  Kompletní repase zdvihacího zařízení
     (zdvihací sloup, řetěz, vidlice, boční posuv)
 
—  Kalibrace a renovace ložisek i rolen

—  Repase šasí vozíku

—  Kompletní renovace kabiny  
     a pracoviště řidiče

—  Údržba a servis hydraulického systému

—  Zánovní nebo nové pneumatiky

—  Čištění a lakování podvozku a dveří 

—  Provedení technické kontroly  
     a měření emisí u motorových vozíků

—  Elektické vozíky: Kapacita baterie minimálně 70 %

—  Záruka 6 měsíců nebo 500 mth

—  a mnohem více...



Díky pestrosti balíčků si můžete vylepšit jednotlivé aspekty, jako je bezpečnost,  
ergonomie, spotřeba energie, nebo kombinovat dva i více balíčků.  
Balíčky sdílejí nejmodernější technologie z nejnovějších vozíků Linde.

VOZÍK PŘESNĚ PRO VAŠE 
INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY

Balíček individualizace
Přizpůsobte si repasovaný vozík přesně 
podle vašich přání a požadavků.

Balíček barvy
Zvolte si barvu, která odpovídá  
vašemu firemnímu designu 
nebo odlišuje váš vozový park.

Balíček prodloužené záruky
Zvyšte záruční dobu na 12 měsíců 
nebo 1 000 provozních hodin

.

Balíček Full-servis
Chraňte svůj vozík a zajistěte si jeho  
maximální dostupnost s kontrolovaným 
rozpočtem díky naší smlouvě 
o kompletním servisu.

Balíček preventivního servisu
Minimalizujte prostoje a neočekávané 
náklady na opravy díky pravidelné pre-
ventivní údržbě.



PĚT VÝHOD 
PRO VÁS

KVALITA
Repasovaný vozík srovnatelný s novým.
Repase na základě norem a mezinárodně platných  
standardů. 

INDIVIDUALIZACE
Nekonečné kombinace
Rozsah provedení repase je možné individualizovat, podle 
nabízených modulárních balíčků. Tyto balíčky vylepšují 
estetické, bezpečností, ergonomické a ekonomické 
vlastnosti vozíku.

DOSTUPNOST
Rychle a jednoduše
Manipulační technika přesně kdy ji potřebujete. Dostupnost 
manipulační techniky, která je ihned k odběru lze velmi  
snadno ověřit na webových stránkách www.lindebazar.cz.

UDRŽITELNOST
Zodpovědné řešení
Nákupem repasované techniky nejenže prodloužíte její 
životnost, ale také snížíte zatížení na životní prostředí.
.

VÝKON
It’s a Linde
Vysoký výkon v jakémkoli prostředí je garantován výstupními 
testy a certifikovanými postupy, jaké platí pro každý nový 
vozík Linde.



INTRALOGISTIKA 
—  Regálové systémy
—  Automatizace skladů
—  Logistické poradenství
—  Project management

BEZPEČNOST
—  Poradenství
—  Bezpečnostní a asistenční systémy
—  Bezpečnostní prvky
—  Řešení na klíč

ENERGY MANAGEMENT
—  Poradenství
—  Regenerační centra trakčních baterií
—  Dobíjecí stanice na klíč

SERVISNÍ SLUŽBY

—  Servis vozíků
—  Servis baterií a nabíječů
—  Technické údržby a kontroly
—  Mobilní myčka manipulační techniky
—  Mobilní lis pneumatik
—  Originální náhradní díly

Pouze dobře vyškolení řidiči umějí vozík využívat naplno,  
ale nikdy nepřekročí jeho možnosti a nezpůsobí nehodu.  
Naše Linde škola se zkušenými lektory zajistí, aby řidiči  
ve vaší firmě byli právě takoví.

LINDE ŠKOLA

MANIPULAČNÍ TECHNIKA

—  Široká nabídka manipulační techniky
—  Terénní manipulační technika a pracovní plošiny
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Společnost Linde Material Handling vyvíjí vysoce výkonná řešení materiálových toků 
přizpůsobená potřebám zákazníků a umožňuje uživatelům dosáhnout udržitelných 
konkurenčních výhod. 
Jsme jedním z nejvýznamnějších výrobců vysokozdvižných vozíků a skladového vybavení.
Více než 50 let definujeme standardy v oblasti bezpečných řešení motorových vozíků, 
řízení flotil a servis techniky i standardy pro podporu řízení.

Linde – for your performance


