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Linde edasimüüja Eestis, Wil-
lenbrock Baltic OÜ müügijuht 
Marek Ploom nimetab toote 

edu alusteks innovaatilisuse, er-
gonoomilisuse ning ökonoomsu-
se. “Linde filosoofia erineb ena-
miku teiste sama valdkonna toot-
jatest. Ettevõtte missioon on luua 
efektiivseid, vastupidavaid ja ka-
sutajale mugavaid tõstukeid, mille 
esmane investeering ei ole väike, 
kuid mille edasised kulud on oluli-
selt madalamad ning eluiga pikem 
kui teiste firmade seadmetel.”

Willenbrock Baltic on Lin-
de kaubamärki esindanud alates 
2007. aastast ning suutnud Linde 
turuosa seitsme aasta taguselt 5–7 
protsendilt kergitada 20–25 prot-
sendini, tehes Lindest Eesti kõi-
ge ostetavama tõstukimargi. Kaks 
aastat järjest on kvaliteetbränd 
Linde olnud Eesti turul kauba-

Täitub 100 aastat tõstukitootja Linde Material Handling sünnist 
Üle maailma tuntud tõstukite ja laotehnika tootja, Saksamaa suurettevõte 
Linde Material Handling saab tänavu 100aastaseks. Eesti tõstukituru 
müüduim kaubamärk tähistas mõned aastad tagasi ka teist juubelit – 
poole sajandi vanuseks sai Linde poolt arendatud hüdrostaatiline ajam.

märk number üks, mis annab Ma-
rek Ploomi sõnul positiivse emot-
siooni ka selleks aastaks.

“Kõige kuulsam on Linde oma 
hüdrostaatilise ajami poolest ning 
ettevõte on olnud teerajaja ka palju-
des muudes oma valdkonna lahen-
dustes. Nii hüdrostaati kui ka ena-
mikku teisi Linde arendatud teh-
nilisi lahendusi üritatakse kopee-
rida üle maailma,” räägib Marek 
Ploom. “Eriline on Linde ka oma 
disaini poolest, olles juba üle 
30 aasta teinud koostööd Porsche 
Engineering disaineritega.”

Linde tootevalikus on olemas 
kõik vajalik materjalide käsitlemi-
seks: sisepõlemis- ja akutõstukid, 
konteinertõstukid, aluseteisalda-
jad, komplekteerimistõstukid, ve-
dukid, virnastajad ja lükandmas-
tiga virnastajad. Ettevõte ise ni-
metab oma tooteid pigem mobiil-

seteks töökohtadeks kui lihtsalt 
tõstukiteks, kuna nad on ergonoo-
miliselt ja funktsionaalselt konst-
rueeritud. 

Linde masinate ja seadmete 
käsitsemine on lihtne: juht saab 
kontsentreeruda oma tööle, tööta-
da kiiremini, turvalisemalt ja efek-
tiivsemalt. Ökonoomsust suuren-
davad madalad ekspluatatsiooni-
kulud: tänapäevane elektroonika 
ja uusimad hüdraulilised juhtimis-
süsteemid kindlustavad jõu opti-
maalseima kasutamise madala 
energiakulu juures.

Enese eest räägib ka mõned 
aastad tagasi sõltumatu sertifit-
seerimisfirma TÜV Nord läbivii-
dud erinevate tõstukitootjate eks-
pertiis, kus mõõdeti standardse 
töötsükli kestel iga tõstuki puhul 
töötegemiseks kulunud aega ja 
energiakulu. Tulemuste poolest 

tunnistati taas parimaks Linde
Material Handlingu toodetud tõste-
tehnika.

Nii saavad ettevõtted tänu Linde 
tõstukiga töötamisele hoida laa-
dimiste pealt kokku aega. Tänu 
sellele on ettevõtjal võimalik ka-
he miinimumpalga asemel maks-
ta ühele heale töötajale suuremat 

palka, kindlustades endale lisaks 
kiiremale töötamisele ka parem ja 
stabiilsem meeskond. 

Kui sellele lisada seadme elu-
iga, mis Linde puhul on konkuren-
tidest oluliselt pikem, toodab algu-
ses kallimalt ostetud kvaliteetne 
tõstuk end tagasi kuude kuni mõ-
ne aastaga.


