Linde Material Handling korraldas teist korda muljetavaldava
kliendiürituse „Materjalikäitlemise maailm 2016“

Üritusest võttis osa enam kui 7000 külastajat
9.–25. maini toimus teist korda kliendiüritus „Materjalikäitlemise maailm
2016“ uue külastajate arvu rekordiga:
üle 7000 külastaja umbes 50 riigist,
peamiselt kliendid, kuid ka edasimüüjad ning äripartnerid.
Frankfurdi lennujaama lähistel heideti laiahaardeline pilk intralogistika tulevikule. Individuaalsed giidiga ekskursioonid ja esitlused, elavad demonstratsioonid ning rohkelt „katsu ja tunne“
võimalusi ühenduvuse, automatiseerimise, energiasüsteemide ja individualiseerimise tuleviku küsimuste ümber
moodustasid laiaulatusliku tehnilise
programmi, mis arvestas erinevate külastajate huvisid.
„Meie klientide tagasiside kinnitab, et
keskendume õigetele tulevikuküsimustele,“ ütles Linde Material Handlingi tegevjuht Christophe Lautray ürituse viimasel päeval. „Paljud kliendid seisavad silmitsi vajadusega kasutada oma
materjalikäitluse ülesannetes kasvava

ühenduvuse ja digiteerimise võimalusi. Me suutsime näidata end partnerina,
kes mõistab täiuslikult neid väljakutseid ja tegeleb seetõttu ettevaatavate
lahenduste väljatöötamise, pakkumise
ja kohandamisega erinevatele tööstussektoritele. Samal ajal oli ilmne, et avatud ja ausad kõnelused oma klientidega
põhinevad pikaajalistel, usaldusväärsetel ja koostöistel suhetel. Meie külastajad on kiitnud kõrgelt Linde meeskonna entusiasmi ja motivatsiooni saavutada iga kliendi jaoks parim toimimine.“ Selle tulemusena andsid mitmed
suured rahvusvahelised kliendid kohe
näitusel kohapeal sisse tellimusi, mida
tuli kokku mitmesaja ühiku jagu. Nende
seas oli ka näiteks suuremahuline tellimus 150-le Linde E30 tüüpi elektrilisele kahveltõstukile. Neid tõstukeid hakkab kasutama Prantsusmaa ehitusmaterjalide tarnija, kes toetub Linde seadmete võimsusele, tõhususele ja töövalmidusele, nagu ka oivalistele suhetele
ja usaldavale koostööle piirkondlike turustuspartneritega.

Linde Material
Handling GmbH
Linde Material Handling GmbH,
kontserni KION Group ettevõte kuulub maailmas kahveltõstukite ja laotõstukite tootjate etteotsa ning on
juhtiv intralogistika teenuste ja lahenduste pakkuja. Oma kaubamärkidega Linde ja Fenwick (Prantsusmaa) on ettevõte Euroopa turuliider.
Lisaks oma laiale tootevalikule pakub Linde tõhusaid intralogistika
lahendusi, mille hulgas on tõstukite haldamine, automatiseerimine
ja juhiabisüsteemid. Oma üleilmse,
rohkem kui 100 riigis asuvate kontoritega müügi- ja teenindusvõrgu
kaudu on ettevõte esindatud kõigis
olulistes piirkondades üle maailma.
Rahandusaastal 2015 töötas Linde
Material Handlingis üle maailma
ligikaudu 14 500 inimest ning aasta
müügitulu oli ligikaudu 3,4 miljardit eurot.

Maailma esimene Roadster püstitab
vastukaaluga tõstukitele uue normi
nähtavuse ja ohutuse osas. See
ainulaadne disain võimaldab eemaldatud
A-tugede tõttu ülihead panoraamvaadet.
Terastugevdustega katus või valikuna
sardklaasist katus, mis on ühendatud masti
ja kallutussilindri toega, kindlustavad
tõstukijuhile turvalise töökoha.
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