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Paljud ettevõtted vajavad oma töös 
tõstetehnikat. Mida teha kui eeldatav tõstuki 
töökoormus kipub jääma suhteliselt väikeseks?

“Sellisel juhul on sisuliselt kaks võimalust: kas 
otsustada uue ja madala ostuhinnaga kuid samas 
kõrgete ekspluatatsioonikuludega tõstuki kasuks või 
valida tipptootja suurepäraste ökonoomsuse näitajatega 
kasutatud ja renoveeritud tõstuk,” ütleb Willenbrock 
Baltic OÜ kasutatud tõstukite müügijuht Martin Possul.

Üksikasjadesse süvenemata tundub, et tasub osta 
uus tõstuk, millel on garantii ning mis maksab sama 
palju kui 5-8aastane kvaliteettootja tõstuk. Uue 
odavtõstuki ostmisel tunduvad puuduvat tõstuki tehnilise 
seisukorraga seotud ohud ja probleemid: tarnitav 
tõstuk on ju töökorras ja tavaliselt ka vähemalt aastase 
garantiiga. 

“Samas tuleb tõdeda, et üha enam otsustatakse siiski 
saksa päritolu tõstukite  tipptootja Linde kasutatud 
tõstuki kasuks,” nendib Possul. 

Eelkõige suudavad tipptootjad pakkuda kvaliteeti, mis 
tagab tõstuki

kasutajale ka vanema tõstuki puhul oluliselt 
madalamad jooksvad kulud võrreldes uue ja odava 
tõstukiga. Näiteks on Linde tõstukitel hooldeintervallid  

kuni 1000 töötundi, samas kui odavtootjate tõstukitel on 
need tavaliselt kaks kuni neli korda lühemad.Reeglina on 
Linde tõstetehnika  madalama energiakuluga. 

“Kvaliteettootja poolt valmistatud tõstukite pikk 
kasutusiga teeb väga mõistlikuks isegi 20 000 töötundi 
teinud tõstuki ostmise, sest kasututavat ressurssi on 
veel küllaga järel. Oluline eelis on ka tööjõudlus ja 
ergonoomika,” kinnitab spetsialist. “Nimelt on Linde 
taoliste tipptootjate 5-10 aasta tagused mudelid oma 
tõstekiiruselt, funktsioonide toimise efektiivsuselt ja 
ergonoomikalt oluliselt paremad võrreldes odavamate 
uute tõstukitega tagades suurema tootlikkuse  ning 
tööaja parema kasutuse,” kinnitab Possul.

Ostjal puudub reeglina kogemus hindamaks 
ostetava kasutatud tõstuki seisukorda. “Euroopast 
ostes tuleb otsus ju teha ainuüksi piltide ja kirjelduse 
põhjal! Selleks, et vältida kasutatud tõstuki ostmisel 
koheseid suuri väljaminekuid remondile, tuleb 
hoolikalt valida. Willenbrock Baltic OÜ-l on välja 
kujunenud usaldusväärsete koostööpartnerite võrk, 
kellelt vajadusel tõstukit Eestisse tarnida.Lisaks saab 
Willenbrock Baltic OÜ pakkuda kasutatud tõstukit Eestis 
töötavate Linde rendtitõstukite hulgast, mida on üle 200 
ühiku.Willenbrock Baltic OÜ kontrollib kõik tõstukid enne 
kliendile üleandmist, nii et ostja saab ideaalses töökorras 
ja  renoveeritud Linde tõstuki.

Renoveeritud Linde tõstukid 

Linde diiseltõstuk 
H30D/393

Tõstjõud: 3000 kg

Triplex mast 4655 mm

Toodetud 2008

Töötunnid: 6282

Hind: 14900 EUR +km 
(MÜÜDUD!)

Võta julgesti 

ühendust, 
meil on palju 

soodsaid 
pakkumisi!


