
podstawowe produkty poprawiające wydajność!

rozwiązanie dla  

przeMysłU



ManitoU dla przeMysłU:

KoMpleKsowa 
oferta 
dostosowana do 
twoich potrzeb!

spełnia twoje wymagania:
Uznany w świecie partner branży 
przemysłowej, jakim jest Manitou 
zapewnia szeroki wachlarz produktów 
dostosowanych do wszystkich 
potrzeb klientów: sprzęt magazynowy, 
przemysłowe i półprzemysłowe 
wózki widłowe, wózki montowane na 
ciężarówkach i platformy dostępowe. 
Dzięki pełnej gamie maszyn, Manitou jest w 
stanie spełniać oczekiwania wielu sektorów: 
produkcja, dystrybucja sprzętu, żywienie 
zwierząt i wywóz odpadów. 

ponad 40 lat innowacji:
przez dekady Manitou inwestowało 
w badania i rozwój. wspierani przez 
ducha innowacji, stworzyliśmy produkty  
zawierające najnowocześniejsze 
technologie, dzięki czemu jesteśmy 
zawsze o krok przed ciągle rozwijającym 
się rynkiem i najbardziej konkurencyjni 
na rynku. 

100 % obsługi:
jeśli wybierzesz maszynę 
Manitou, możesz w pełni liczyć na 
profesjonalizm sieci dealerskiej. 
Możesz być pewny szybkiej i 
skutecznej obsługi: dostawa części 
w ciągu  48 godzin, odpowiednia 
umowa serwisowa i porady 
specjalistów w kwestii użytkowania 
produktów. 



UsłUgi powiązane z 
ManitoU:

KoMpletny 
wachlarz 
prodUKtów 
gwarancyjnych 
i finansowych 
Usprawni   
twoją pracę!

optymalna konserwacja
Aby mieć spokojną głowę, pozwól specjalistom 
zająć się konserwacją i monitorowaniem 
Twojego sprzętu!

•  Twój sprzęt jest konserwowany przez techników 
szkolonych przez producenta, specjalizujących się 
w najnowszych technologiach, co obniża koszty 
i przedłuża żywotność maszyny. Możesz wybrać 
rozwiązanie najodpowiedniejsze dla siebie, od 
podstawowej konserwacji po kompletny pakiet 
serwisowy. 

•  Możesz być pewien, że dealer Manitou zapewni 
profesjonalną konserwację, a dzięki temu Twój 
sprzęt będzie dłużej i efektywniej pracował. 

proste rozwiązania finansowe są 
dostosowane do twoich potrzeb 
Potrzebujesz prostego rozwiązania aby 
kontrolować swoje wydatki?  Wybierz 
jedną z propozycji finansowych Manitou. 

•  Twoje opłaty leasingowe są w pełni 
odliczane i finansowany sprzęt nie 
pojawia się w bilansie. 

•  Utrzymujesz swoją zdolność kredytową 
dla innych inwestycji.

•  Nasza kompletna oferta leasingowa 
obejmuje również konserwację sprzętu. 
Dzięki nam bez problemu zarządzasz 
swoimi finansami. 

dodatkowa gwarancja
Możemy także zaoferować dodatkową 
gwarancję na Twój sprzęt.

•  Manitou pokrywa koszt napraw 
wadliwych części i uszkodzeń 
wynikających z winy producenta. 

•  Możesz w ten sposób uniknąć 
niespodziewanych kosztów napraw 
głównych.

•  W połączeniu ze zwykłą umową 
serwisową, przedłużenie gwarancji daje 
lepszą kontrolę nad budżetem.  



Magazynowe wózKi widłowe
by ManitoU
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półeleKtryczne i eleKtryczne podnoŚniKowe wózKi 
widłowe

ręczne i eleKtryczne wózKi paletowe eleKtryczne przegUbowe wózKi 
widłowe

1  Kleos Serie: 250 - 1000 kg.  2  Stacky Serie ac: 1000 - 1400 kg.  3  ES 6 ac Serie: 1400 - 1600 kg.
4  ES 820 ac: 2000 kg.  5  ES 4 ac Serie: 1000 - 12 00 kg.  6  ES 420 M DL ac. 

1  EP 22M PFR ac.  2  EP ac Serie: 1600 - 2000 kg.
3  EH Serie: 2000 - 2500 kg.
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MANIARTIC: 1500 - 1800 - 2000 kg.

CT Serie ac: 3000 - 5000 kg.

ciągniKi do holowania 

CI Serie ac: 1000 - 2000 kg.

wózKi widłowe do KoMpletacji 
zaMówieŃ

REACH TRUCK



czołowe wózKi widłowe
by ManitoU
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czołowe eleKtryczne wózKi widłowe

1  ME 4 ac Serie: 2500 - 3000 kg.  2  ME 3 ac Serie: 1500 - 2000 kg.
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czołowe spalinowe wózKi widłoweczołowe spalinowe wózKi widłowe

1  MI D Serie: 1500 - 3500 kg.  2  MI G Serie: 1500 - 3500 kg.



czołowe wózKi widłowe
by ManitoU

terenowe i półterenowe czołowe wózKi widłowe
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1  M/MC Serie: 3000 - 5000 kg.  2  MSI Serie: 4000 - 5000 kg.   
3  MSI Serie : 2000 - 3500 kg.  4  MH Serie: 2000 - 2500 kg.  5  MI Serie: 6000 - 7000 kg.
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podwieszane wózKi widłowe
by ManitoU

1  Serie AETJC.  2  Serie AETJ.  3  Serie VJR.  4  Serie SE.

1  TMT Serie P: 2500 - 2700 kg.  2  TMT Serie I: 2500 kg.  3  TMT Serie S: 2500 kg.
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platforMy robocze
by ManitoU
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