
ЕЛЕКТРОВІЗОК LINDE MT12 | 1200 КГ ЕЛЕКТРОВІЗОК LINDE MT15 | 1500 КГ
• Надзвичайно компактний і легкий
• Необслуговуваний Li-ION акумулятор
• Двигун не потребує обслуговування
• Функція контрольованого гальмування
• Довжина вил – 1150 мм
• Акумуляторна батарея Li-ION 48V/20Ah
• Вбудований зарядний пристрій 48V/10Ah

• Надзвичайно компактний і легкий
• Необслуговуваний Li-ION акумулятор
• Час заряджання батареї 2,5 години
• Органи управління розташовані на руків’ ї
• Довжина вил – 1150 мм
• Акумуляторна батарея Li-ION 24V/20Ah
• Зовнішній зарядний пристрій 24V/10Ah

*Акційна пропозиція дійсна до повного розпродажу електровізків в наявності на складі. Самовивіз зі складу у Нововолинську.
**Вартість вказана за електровізок в комплекті із зарядним пристроєм та акумуляторною батареєю із урахуванням ПДВ.

Телефони для замовлення:
Київський офіс: +38 044 393 90 91, +38 044 393 90 93

Ексклюзивний імпортер техніки Linde

2299 €**

2650 €
3399 €**

3910 €

АКЦІЯ*



ТОВ «АЛВАРК УКРАЇНА» 
Вул. М. Василенка, 7, 03124, Київ
info@alwark.com.ua
www.alwark.com.ua 

Київський офіс: +38 044 393 90 91 
Нова техніка: +38 044 393 90 93
Б/В техніка та оренда: +38 044 393 90 94 
Сервіс: +38 044 393 90 92
Запчастини: +38 044 393 90 95

ALWARK – ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ІМПОРТЕР ТЕХНІКИ LINDE

«АЛВАРК УКРАЇНА» входить до складу литовської групи компаній ALWARK і є офіційним 
імпортером підйомно-транспортної техніки німецького виробника Linde Material Handling 
в Україні, Грузії та Вірменії.

«АЛВАРК УКРАЇНА» постачає повний спектр обладнання ТМ Linde для обробки вантажів: 
вилочні навантажувачі вантажопідйомністю від 1 до 18 тон, тягачі, складську техніку 
(електровізки, електроштабелери, комплектувальники замовлень, вузькопрохідні 
штабелери, річтраки), роботизовану техніку, а також пропонує рішення з управління 
парком техніки і підвищення безпеки роботи.

«АЛВАРК УКРАЇНА» пропонує фінансові рішення для придбання техніки, оренду
навантажувачів, відновлені б/в навантажувачі з гарантією та перевіреною історією, 
оригінальні запчастини і витратні матеріали, додаткове обладнання та акумуляторні 
батареї. Мобільна сервісна мережа здійснює обслуговування техніки Linde по всій 
території України.

Компетентні фахівці компанії «АЛВАРК УКРАЇНА» нададуть професійну консультацію та 
підберуть економічно ефективне технічне рішення саме для ваших задач.
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