LOGÍSTICA

(Empilhadeiras)

CLARK
Com sede na cidade de Vinhedo, São Paulo, a empresa está
presente no Brasil desde 1958 e tem operações de vendas
de máquinas e uma rede de distribuidores composta por 15 empresas tradicionais no ramo
de equipamentos, totalizando mais de 37 pontos localizados em todo território nacional, além
de suporte técnico e peças de reposição para a frota já existente no país. É responsável
pela invenção da empilhadeira em 1917 e possui certificações ISO 9001 e 14001.
PRODUTOS
Empilhadeiras Elétrica
Retrátil SRX16
Com capacidade de 1.600 kg e
bateria 48V, a SRX16 apresenta
uma construção robusta e
estável, operando em corredores
a partir de 2.854 mm. Repleta
de diferenciais, proporciona
facilidade, praticidade e ergonomia
para o operador como o ajuste de
direção 180o/ 360o para maior
ganho de produtividade, fácil
acesso ao compartimento do
operador graças à posição dos
degraus e distância de 380 mm do
chão. Oferece visibilidade máxima
da torre ampliando a visão do
operador e promovendo maior
produtividade aliada à segurança.
O painel de LED digital multifunção
permite o ajuste fácil e rápido de
funções.

Série EPX

Transpaleteira PX16

Os modelos EPX18/20/25/30
têm capacidades de 1.800 kg,
2.000 kg, 2.500 kg e 3.000 kg
respectivamente. Essa família
de empilhadeiras foi projetada
para operações severas em
plantas e armazéns, valorizando
a ergonomia, segurança, produtividade e durabilidade, tornando
os equipamentos altamente confiáveis. A Série EPX tem todos os
motores (dois de tração, direção e
elevação) em corrente alternada,
sem escovas para trocar e blindados
para evitar entrada de elementos
contaminantes, além de válvulas de
amortecimento hidráulico entre os
estágios de elevação da torre que
fornecem uma operação silenciosa,
reduzindo choques.

Com capacidade de 1.600 kg, com
operador a bordo ou a andando,
a PSX16 tem motor de tração
AC de 24V de alto desempenho
e velocidades de deslocamento
que variam de 6 Km/h a 8,5 Km/h.
No projeto das transpaleteiras, a
Clark destaca dois diferenciais de
peso. O primeiro é o potente motor
elétrico alemão SCHABMÜLLER,
que reúne maior tecnologia e
proporciona maior economia. O
motor SCHABMÜLLER vertical faz
com que a inspeção e a realização
de serviços seja executada de
forma mais prática. O segundo é
a direção elétrica com redução
de velocidade nas curvas para
a PSX16, que proporciona ao
operador menor esforço nas
operações e maior segurança.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

Além de preços e condições diferenciadas para os associados ABAD, os clientes poderão contar com
suporte técnico em 100% do território nacional, garantindo um pronto atendimento por um autorizado
CLARK.
Contato:
www.clarkempilhadeiras.com.br

Andersen Torres
andersentorres@clarkmhc.com.br
(19) 3856.9084 / (19) 99341-4398

Redes Sociais:
Faceboook: CLARKMHCBR
Youtube: ClarkEmpilhadeiras
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