
KVALITETSSÄKRADE 
BEGAGNADE TRUCKAR

Nära din verksamhet



Återlämnade truckar 
Lindes Approved-truckar är 
till större del returer från 
Lindes hyrflotta som servats 
av Lindes tekniker.

 

KÖP TRYGGHET 

Lindes Approved-truckar är en högkvalitativ lösning för 
dina individuella krav och behov inom materialhantering.

Skälen till att köpa en Approved-truck är lika varierande som våra kunders verksamheter.  
Det kan handla om ett snabbt växande ungt företag som ännu inte kan motivera investeringar 
i ny utrustning. Det kan röra sig om ett etablerat företag med varierande drifttimmar för  
specifika uppgifter, eller bara ett företag som vill förstärka en redan stor truckflotta med en 
blandning av ny utrustning och begagnade truckar. I alla dessa fall och många fler, erbjuder 
Lindes Approved-truckar ett riskfritt sätt att köpa in tillförlitlig och högpresterande utrustning. 

Alla Lindes Approved-truckar – som vanligtvis kommer från våra Lindeägda hyrflottor – 
genomgår en standardiserad renoveringsprocess. Truckarna servas regelbundet av  
Lindeutbildade servicetekniker under sin inledande användning, och endast de lämpligaste 
truckarna som uppfyller vår internationella standard väljs ut till programmet ”Approved Truck”.  
Genom hela processen monteras endast Lindes originaldelar och certifikat för garanti och  
efterlevnad av EU-regler lämnas över till kunden.  
 
Tre internationella kvalitetsstandarder – PLUS, SUPER och ULTRA – finns tillgängliga och är  
utformade för att passa individuella behov. 
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APPROVED TRUCK
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APPROVED TRUCK

Första kontroll vid ankomst

Som ett första steg utför kvalificerade tek- 
niker visuella och funktionella kontroller på 
alla trucksystem och komponenter, inklusive 
lyftmekanismer och motorer. Alla funktioner  
testas för att identifiera delar som kräver  
ytterligare inspektion.

Kontroll före leverans

Det sista steget innebär en omfattande slut-
kontroll. Signerade Approved- och 
säkerhetscertifikat medföljer alla truckar.  
Endast när trucken framgångsrikt har genom-
gått slutinspektionen får den kvalitets- 
stämpeln ”Approved by Linde”. Det markerar 
att renoveringsprocessen är genomförd av  
Linde och gör att trucken tydligt skiljer sig 
från begagnade truckar som inte genomgått 
processen.

Omfattande inspektion

I det här steget avgör teknikern om trucken 
är i sådant skick att den kan ingå i program-
met för Approved-truckar. Om så är fallet 
kontrolleras alla mekaniska, elektriska och i 
synnerhet alla säkerhetskomponenter för att 
identifiera vilka delar som behöver ersättas 
med Lindes originaldelar. Dessutom genom-
går batteri och förbränningsmotor ett omfat-
tande test och ersätts fullständigt om de inte 
skulle klara testet.

Renoveringsprocess

Maskinerna renoveras enligt våra inter- 
nationella standarder för Linde Approved.  
Beroende på den valda kvalitetsnivån  
genomgår de en total omlackering och  
renovering. Denna standardiserade process 
garanterar samma höga produktkvalitet var 
du än köper en Approved-truck från Linde.

Hos Linde renoveras godkänd utrustning enligt vår internationellt standar- 
diserade renoveringsprocess. Specialutbildade Lindetekniker utför nog-
grant processen på våra specialiserade regionala renoveringscenter.  
Endast när trucken framgångsrikt har genomgått hela processen får den 
kvalitetsstämpeln ”Approved Truck”. Vår internationella standard ”Linde 
Approved” säkerställer att du alltid kan lita på samma höga kvalitet och 
prestandakrav var du än köper en av våra Approved-truckar.

VÅR RENOVERINGSPROCESS
LINDE PLUS 
Trucken är fullt servad och kontrollerad enligt Lindes rekommen-
dationer. Gafflar och lyftkedjor är testade. Batteri kontrolleras 
och laddarens funktion testas. Instruktionshandbok medföljer.

• Ommålad i originalfärg

Garanti: 1 månad/100 drifttimmar

LINDE SUPER
Trucken är fullt servad och kontrollerad enligt Lindes rekommendatio-
ner. Gafflar och lyftkedjor är testade. Batteri kontrolleras och laddarens 
funktion testas. Instruktionshandbok medföljer.

• Batteritest med protokoll - mer än 70 % kapacitet kvar
• Förarstol med nya dynor
• Däckkontroll mer än 60 % kvar
• Lackerad i originalfärg

Garanti: 3 månader/250 timmar (certifikat ingår)

LINDE ULTRA
Trucken är fullt servad och kontrollerad enligt Lindes rekommen-
dationer. Gafflar och lyftkedjor är testade. Batteri kontrolleras 
och laddarens funktion testas. Instruktionshandbok medföljer.

• Renoverad motor
• Laddare renoverad eller ny
• Nytt batteri
• Nya däck
• Nya gafflar
• Ny förarstol och nytt säkerhetsbälte
• Elmotor renoverad
• Lackerad i originalfärg

Garanti: 6 månader/500 timmar



Linde Material Handling utvecklar högpresterande
materialflödeslösningar skräddarsydda efter kundens
behov, för att ge användarna hållbara konkurrensfördelar. 
Företaget är en av världens största tillverkare av truckar och 
lagerutrustning, och har fortlöpande satt standarden inom 
lösningar för motviktstruckar, fleet management, stödsystem  
för förare samt servicetjänster under mer än 50 år.

Alltid nära till Linde 
Vi finns nära dig med kontor och verkstäder över
hela Sverige - från norr till söder.

Linde Material Handling  | Maskingatan 2 |  702 86 Örebro  |  Sverige  
Telefon 019-766 30 00  |  Fax 019-766 30 90   |  www.linde-mh.se  |  info@linde-mh.se  

Region Mitt

Region Väst

Region Mitt
Linde Material Handling AB 
Maskingatan 2
702 86 Örebro
019-766 30 00

Region Nord 
Nordtruck AB 
Terminalvägen 12 
891 51 Örnsköldsvik
0660-26 55 70

Region Syd
Linde Material Handling AB 
Olsgårdsgatan 8 A  
215 79 Malmö 
040-31 28 00

Region Väst
Linde Material Handling AB 
Kårebogatan 7 
418 78 Göteborg 
031-64 47 00

Region Öst
Linde Material Handling AB 
Stålgatan 5A 
195 72 Rosersberg
08-506 869 00

Region Nord

Region Syd

Region Öst

Linde Beg Center
Linde Material Handling AB 
Maskingatan 20
702 86 Örebro
019-766 30 00

VÅRT UTÖKADE ERBJUDANDE
—   Olika finansierings- och servicepaket 

som t.ex. långtidsuthyrning med  
heltäckande servicekontrakt. 

—   Snabb och omfattande service direkt 
vid kundens anläggning. 

—   Utbildningsmöjlighet för förare eller 
truckförarprov. 

—   Provkörning när som helst.


