Pareizie rīki
pareizajai situācijai
Vairāk, kā iekrāvēju piegādātājs
Mēs palīdzam uzņēmumiem izvēlēties un piegādājam darbības apstākļiem atbilstošu pārkraušanas tehniku un
aprīkojumu. Pilns pakalpojumu klāsts iekļauj konsultācijas, projektu izstrādi, piegādi, ieviešanas pasākumus,
garantētu pēcpārdošanas apkalpošanu, kā arī iekārtu maiņu vai uzlabošanu.
Sniedzam bezmaksas noliktavu vai ražotņu apsekojumu lai izvērtētu situāciju lai varētu piedāvāt apstākļiem un
prasībām atbilstošu iekraušanas tehniku, uzglabāšanas sistēmas, personāla pacēlājus un darba vietu aprīkojumu.

Katram sīkumam ir nozīme

Iekrāvēji

„Laadur Baltic” panākumu pamatā ir klientu vajadzību un darbības apstākļu izzināšana, spēja nokomplektēt un
piegādāt iekārtu precīzi saskaņā ar darba apstākļiem, klienta prasībām un pat nedaudz vairāk. Katram sīkumam ir
nozīme, jo var ietekmēt to, kā iekārta spēs samazināt klienta produkcijas pašizmaksu un palielināt peļņu.

Plašs aprīkojuma klāsts

Plauktu sistēmas

Mēs lepojamies ar iespēju piedāvāt mūsu klientiem plašu aprīkojuma klāstu katram pielietojumam. Laadur pilna
servisa ﬁliāles piedāvā jaunu un lietotu iekārtu tirdzniecību, ilgtermiņa nomu, ārkārtas un proﬁlaktisko apkopi, rezerves
daļas un papildus aprīkojumu.

Kvalitatīvs tehniskais atbalsts iz mūsu prioritāte

Personāla pacēlāji

Mūsu klientiem ir svarīgi zināt, ka tehnisku problēmu gadījumā tās tiks ātri un kvalitatīvi atrisinātas, lai darbs
neapstātos. Mēs to panākam, izmantojot mūsu speciālistu uzkrātās zināšanas un pieredzi, atbilstoši iekārtotas
autodarbnīcas un servisa sistēmu. Liela uzmanība tiek pievērsta komponentu un iekārtu drošībai un kvalitātei.
Kvalitatīvs tehniskais atbalsts ir mūsu prioritāte.

Darba vietu aprīkojums
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serviss

Mēs saprotam, cik jūsu biznesam ir svarīgi,
lai tehnika būtu darba kārtībā un darbotos bez pārtraukumiem

Tehnika drošībā
mēs jūs piesedzam

Mūsu darbs ir minimizēt bojājumu ietekmi un panākt pēc iespējas ātrāku un efektīvāku to novēršanu. Tehnisko
speciālistu mērķis ir minimizēt dīkstāvi, sākot ar apkopes pieteikumu, un beidzot ar darbu nodošanu un nākamo
pasākumu plānošanu. Mehāniķiem ir atbilstoša kvaliﬁkācija un pieredze, lai veiktu tehnikas apkalpošanu atbilstoši
ražotāju prasībām.
Mūsu rīcībā ir viss nepieciešamais, lai lielāko darbu daļu veiktu tieši tur, kur strādā tehnika. Sarežģīti darbi tiek veikti
mūsu darbnīcā, piemēram, dzinēju un agregātu remonts, atjaunošana u. tml. Kad tas ir iespejams, piedāvājam
aizvietošanas tehniku ilgāka remonta laikā.

Uzsvars uz iekārtu proﬁlaksi
Atbilstoši ražotāju metodikām
Laiku saskaņošana un ievērošana
Informēšana par turpmāk veicamajiem darbiem
Paredzamas izmaksas, tāmes
Iekārtu apkalpošanas vēsture
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rezerves daļas

Precīzi tas, kas vajadzīgs

Viss nepieciešamais
pa rokai

Preču sortimentā ietilpst detaļas gandrīz visu veidu pacēlājiem: rokas palešu ratiņiem, noliktavu pacēlājiem,
elektroiekrāvējiem, autoiekrāvējiem, personāla pacēlājiem, kā arī specializēto veidu iekrāvējiem, ostas vilcējiem,
konteineru pacēlājiem u. tml. Tāpat ir pieejamas rezerves daļas atsevišķiem agregātiem - dzinējiem, tiltiem, mastiem
u.t.t.
Piegādājam oriģinālās rezerves daļas (OEM) daudzām iekraušanas tehnikas markām, tai skaitā Yale, Combilift,
Dinolift, Haulotte, Genie, JLG, Cascade, Kaup, Baumann, Doosan, Hyster, Kalmar, Toyota un daudzām citām.
Līdztekus oriģinālajām rezerves daļām un komponentiem ir iespēja iegādāties arī kvalitatīvus analogus ar tiem
pašiem garantijas nosacījumiem.

Pēc detaļas oriģinālā kataloga numura
Pēc iekārtas parametriem
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Drošības
nekad nav par daudz

Jūs esat drošībā
Esam pārliecināti, ka labāk organizēt un lietot
drošības aizsarglīdzekļus pirms kaut kas notiek, kamēr
nav par vēlu. Piegādājam un uzstādam drošības
aprīkojumu iekrāvējiem un plauktu sistēmām, lai
aizsargātu cilvēkus un īpašumu jūsu uzņēmuma
teritorijā. Pieejamas aizsardzības barjeras un iekārtas,
palīgiekārtas iekrāvēju operatoriem labākai redzamībai,
kā arī gaismas un skaņas brīdinājuma sistēmas.

Gaismas brīdinājuma signāli
Skaņas brīdinājuma signāli
Lāzera pozicionēšana
Zonas gaismas
Brīdinājuma zīmju projektori
Video kameras pie cēlējdakšām
Gājēju sensori
Drošības jostas ar bloķēšanu
Barjeras, aizsargi
Automatizētā kustības kontrole
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Zīmoli
uz kuriem

var paļauties
Mūsu klientiem ir svarīga aprīkojuma kvalitāte, izturība un produktivitāte. Tāpēc mēs sadarbojamies ar labākajiem
zīmoliem, kuriem blakus ar pārliecību varam likt mūsu nosaukumu. Plašais produktu klāsts dod mūsu komandai
teicamu iespēju piegādāt jūsu uzņēmumam perfekti pielāgotu risinājumu.
Sākot no iekrāvējiem līdz noliktavu risinājumiem un beidzot ar personāla pacēlājiem, neatkarīgi no tā, kas jums
jāpārvieto jūsu biznesā, mums ir piemērots risinājums.
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Jau vairāk nekā 137 gadus ASV uzņēmums Yale katru dienu palīdz klientiem daudzās valstīs visā pasaulē atrisināt
materiālu pārkraušanas uzdevumus, nodrošinot lietotājus ar jaunākajām tehnoloģijām un risinājumiem pārkraušanas
jomā. Yale devīze „Ļaudis, iekārtas, produktivitāte” (People. Products. Productivity.™) apvieno uzņēmējdarbības
elementus, kas nodrošina Yale panākumus.
Neatkarīgi no pacelšanas augstuma, virsmas vai pārvadāšanas attāluma, Yale sortimentā atradīsies risinājums
visām jūsu vajadzībām - palešu ratiņi, pretsvara iekrāvēji, pacēlāji ar izbīdāmo mastu, pasūtījumu komplektētāji, kā arī
pacēlāju ar kravas ielikšanu sāniski ar lielisku pēcpārdošanas tehnisko atbalstu un plašām konﬁgurācijas iespējām.
Yale iekraušanas tehnika jau ilgus gadus uzticami un efektīvi veic pārkraušanas darbus dažādos uzņēmumos visā
pasaulē un ieguva drošas, ergonomiskas iekraušanas tehnikas reputāciju ar lielisku veiktspēju.
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Combilift ir lielākais daudzvirzienu iekrāvēju ražotājs
un pasaulē atzīts līderis garu kravu apstrādes
risinājumu jomā. Kopš Combilift dibināšanas 1998.
gadā ir piegādāti vairāk nekā 45 000 vienību vairāk nekā
85 valstīs.
Combilift iekrāvēji ir pasaulē pirmie ar dzinēju
darbināmi daudzvirzienu iekrāvēji ar visiem velkošiem
riteņiem. Šīs hibrīda mašīnas, kas apvieno sevī
pretsvara iekrāvēju un sāncēlaju, ir paredzētas garu
kravu apstrādei, nodrošinot lielāku stabilitāti un
drošāku kravu apstrādi.
Combilift iekrāvēji izmanto novatoriskas, patentētas,
tehnoloģijas kas palīdz atrisināt materiālu
pārkraušanas problēmas visā pasaulē. Visi Combilift
risinājumi ir orientēti uz vietas ekonomiju, apstrādājot
dažādas kravas, sākot ar paletēm, garām pakām un
beidzot ar konteineriem un lielgabarīta kravām.
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Baumann ir ģimenes uzņēmums, kas jau vairāk kā 40

Ohra Regalanlagen GmbH veiksmes stāsts oﬁciāli

gadus specializējas sānu iekrāvēju izstrādē,

sākas 1979. gadā: Ottokar Hölscher nodibināja

projektēšanā un ražošanā. Mūsdienās Baumann

uzņēmumu plauktu sistēmu ražošanai un pārdošanai.

kvaliﬁcētais pārdošanas un servisa tīkls sniedz

Pateicoties inovatīvajiem konsoļu plauktiem, vācu

profesionālu atbalstu klientiem 76 valstīs.
Kopš 1969. gada Baumann savā rūpnīcā Cavaion
ražo sāncēlājus klientiem visā pasaulē, izmantojot
augstas kvalitātes komponentes, efektīvu un
specializētu ražošanu. Ar savu izturību un ilgtspēju
Baumann pazīstams un ieguva kvalitatīvu un
produktīvu mašīnu ražotāja reputāciju.
Pateicoties savai specializācijai, Baumann var

uzņēmums spēja ātri nostiprināties tirgū. Pretstatā
konkurējošiem produktiem, konsoļu plauktu rokas
vienkārši ieliekas perforētos vertikālajos proﬁlos.
Pateicoties šim patentētajam risinājumam, konsoles
stiprinājumus var jebkurā laikā pielāgot neizmantojot
instrumentus. Tāpat kā konsoļu plaukti, arī palešu
plaukti ir izgatavoti no karsti velmēta tērauda proﬁliem.
Tāpēc tiem ir raksturīga īpaši augsta kravnesība,
izturība un ilgmūžība.

piedāvat izcili pielāgotus risinājumus dažādām klientu
vajadzībām. Sortimentā ir sāncēlāji no 3 līdz 50 tonnām
ar plašu iespēju un papildus aprīkojuma klāstu.
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Kopš divdesmitā gadsimta piecdesmitajiem gadiem
vārds Hänel nozīmē novatoriskus risinājumus
automatizētās lietvedības un materiālu uzglabāšanas
jomā.
Uzņēmuma dibinātāja Gerharda Hänela motto bija
“Nekad nedariet lietas uz pusēm; ja darbu ir vērts darīt,
ir vērts darīt labi ” - pieeja, kas nosaka Hänel rīcību līdz
šai dienai.
Mūsdienās Hanel ir viens no pasaules vadošajiem
piegādātājiem šajā nozarē. Pateicoties nepārtrauktai
produktu un programmatūras uzlabošanai, šodien
piedāvātie risinājumi atbildīs rītdienas prasībām.
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Proﬁelnorm ir mezanīna platformu un auksti velmēto
tērauda proﬁlu ražotājs no Nīderlandes.
Proﬁelnorm izceļas ar īpaši pielāgotiem risinājumiem
un mūsdienīgu, sertiﬁcētu ražošanas procesu.
Sākot ar personalizētiem ieteikumiem un dizaina līdz
profesionālai uzstādīšanai, Proﬁelnorm nodrošina tieši
tādu mezzanine platformu, kāda jums nepieciešama.
Pateicoties Proﬁelnorm plašajam inženierspeciālistu
lokam, Proﬁelnorm ir visas nepieciešamās zināšanas,
lai nodrošinātu jebkura projekta profesionālu izstrādi
ilgtermiņa lietošanai.
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Uzņēmumu EdmoLift 1964. gadā izveidoja zviedru
inženieris Torbjorns Edmo.
EdmoLift ražo paceļamos galdus, kas ir piemēroti
gandrīz jebkuram pielietojumam visās nozarēs, sākot
no mazākajiem komponentu apstrādes galdiem līdz
lielākajiem doku pacēlājiem vai platformas pacēlājiem
ar celtspēju no 200 kg un līdz pat 10000 kg. Kopumā
vairāk nekā 300 standarta modeļu.
EdmoLift ir veiksmīgi uzstādījis aprīkojumu dažāda

Treston ir viens no pasaules vadošajiem rūpniecības
mēbeļu un darbstaciju piegādātājiem. Treston projektē,
ražo un pārdod kvalitatīvus darbstaciju risinājumus
rūpnieciskai un tehniskai darba videi. Produktu klāsts
ietver darbagaldus, darbagaldu piederumus,
glabāšanas sistēmas, ratiņus, krēslus, gaismas
ķermeņus, skapjus, plauktus, montāžas un ražošanas
līnijas, kā arī iepakojuma risinājumus. Papildus
produktu grupām, kas optimizētas rūpnieciskai
izmantošanai, Treston ražo preču uzglabāšanas

jebkura uzņēmumos visās rūpniecības nozarēs,

risinājumus mājsaimniecībām un sabiedriskām telpām

ieskaitot ražošanu, iepakošanu, apstrādi, veselības

ar zīmolu Sovella.

aprūpi un pētniecības uzņēmumos vairāk kā 50 gadus!

Treston darbstaciju risinājumi atbilst LEAN
ražošanas ﬁlozoﬁjai, un plašais produktu klāsts iekļauj
arī aprīkojumu ar elektrostatisko aizsardzību (ESD) un
ir piemērots izmantošanai ESD aizsargājamās
teritorijās (EPA).
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Haulotte ir Francijā reģistrēts uzņēmums, kas ir
trešais lielākais pašgājēju personāla pacēlāju ražotājs
pasaulē. Uzņēmums ir orientēts uz klientu prasību
nodrošināšanu, piegādājot uzticamus personāla
pacēlājus biznesam.
Haulotte produkcijas diapazons ir sākot ar 6 m
vertikālā masta pacēlājiiem līdz apvidus šķērveida
pacēlājam ar darba augstumu 18 m, kā arī pacēlāji ar
izlici līdz 43 m. Kā arī plašs teleskopisko iekrāvēju
sortiments celtniecības industrijai. Kopā vairāk nekā 50
dažadi modeļi.

Dinolift Oy ir Somijas uzņēmums, kas ražo un pārdod
augstas kvalitātes personāla pacēlājus dažādām
vajadzībām. Dinolift personāla pacēlāji ļauj droši un
efektīvi strādāt augstumā, vienlaikus piedāvājot
patīkamu lietotāja pieredzi jau no paša sākuma.
Dinolift pacēlāji tiek piegādāti uz vairāk nekā 40
pasaules valstīm, un eksports sastāda 85% no kopējā
ražošanas apjoma. Uzņēmuma galvenie tirgi ir
Ziemeļvalstīs un Ziemeļeiropā.
Dinolift pastāvīgi attīsta savu produktu klāstu,
ieviešot jaunus pacēlāju veidus un uzlabojot esošos
modeļus atbilstoši klientu un tirgus atsauksmēm.

22

23

IEKRĀVĒJI
PLAUKTI
PERSONĀLA PACĒLĀJI
DARBA VIETU APRĪKOJUMS
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