Tuntud tootja kasutatud tõstuki kasuks
räägib mitu olulist argumenti
Paljud ettevõtted vajavad oma töös tõstukit, aga kui selle töökoormus kipub jääma
suhteliselt väikeseks ehk alla 1000 töötunni aastas, pole mõtet ega sageli ka jaksu osta uut,
kümneid tuhandeid eurosid maksvat tõstukit. Mida teha?
“Sellisel juhul on kaks võimalust: otsustada
uue kuid madalama kvaliteediga ja odavama
masina kasuks või osta kasutatud, ent samas
kaasaegsete tehniliste lahendustega tuntud
tootja tõstuk,” ütleb Willenbrock Baltic OÜ
projektijuht Jaan Viita.
Üksikasjadesse süvenemata tundub, et
tasub osta uus tõstuk, millel on garantii ning
mis maksab sama palju kui 5–8aastane kvaliteettootja tõstuk. Uue tõstuki ostmisel tunduvad puuduvat tõstuki tehnilise seisukorraga seotud ohud ja probleemid: tarnitav masin
on ju töökorras ja tavaliselt ka vähemalt aastase garantiiga.
“Samas tuleb tõdeda, et üha enam otsustatakse siiski tuntud tootja kasutatud tõstuki
kasuks,” nendib Viita. “Seda teevad ﬁrmad,
kes on süvenenud rohkematesse detailidesse kui tõstuki hind ja tootmisaasta. Kasutatud tõstuki kasuks räägivad mitmed olulised
argumendid.”
Eelkõige suudavad tipptootjad pakkuda

kvaliteeti, mis tagab tõstuki kasutajale ka
vanema masina puhul oluliselt väiksemad
kulud kui uue ja odava puhul. Näiteks on
Linde tõstukitel hooldeintervall 500–1000
töötundi, samas kui odavtootjate tõstukitel
on see tavaliselt kaks korda lühem. Ja kui
kõrvutada Linde tõstuki 25 000–30 000 töötunni pikkust kasutusiga uutele tõstukitele pakutava enamasti üheaastase või 1000
töötunni pikkuse garantiiga, on selge, et tegelikkuses on potentsiaalselt tänu garantiiajale kokku hoitav summa võrreldes kogu
ekspluatatsiooniperioodi jooksul tehtavate
kuludega väike.
“Kvaliteettootja valmistatud tõstukite pikk
kasutusiga teeb mõistlikuks isegi 10 000–15
000 töötundi teinud tõstuki ostmise, sest kasutatavat ressurssi on veel küllaga järel,”
kinnitab spetsialist. “Olulised eelised tulenevad ka tööjõudlusest ja ergonoomikast.
Nimelt on Linde-taoliste tipptootjate 5–10
aasta tagused mudelid oma tõstekiiruselt,
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funktsioonide toimimise efektiivsuselt ja eremad, tagades töö
gonoomikalt märksa paremad,
suurema kiiruse ja tööaja parema kasutuse.”
Ta märgib, et ostjal puuduvad üldjuhul
ata ostetava tõstuteadmised-oskused hinnata
ki seisukorda. “Euroopastt ostes tuleb otsus
irjelduse põhjal. Et
teha ainuüksi piltide ja kirjelduse
vältida kasutatud tõstuki ostmisel kohe suuile, tuleb hoolikalt
ri väljaminekuid remondile,
valida. Mõistlik on leida mõni usaldusväärr, kes võtab sellised
ne kohalik koostööpartner,
riskid enda kanda.”
Willenbrock Baltic OÜ pöörab uute tõstukite müügi kõrval erilist tähelepanu ka kaemustega tõstukisutatud tõstukitele. Kogemustega
ud usaldusväärsemüüjal on välja kujunenud
k, kellelt vajadusel
te koostööpartnerite võrk,
a. Ühtlasi kontrollib
masinaid Eestisse tarnida.
llenbrock Baltic OÜ
ja vajadusel parandab Willenbrock
dile üleandmist, et
kõik tõstukid enne kliendile
ökorras ja väikseiklient saaks ideaalses töökorras
kiga tõstuki.
ma võimaliku remondiriskiga
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