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Willenbrock Baltic tegi 10 aastaga Linde 
kaubamärgist Eesti ühe ostetuima tõstuki

 Lähiaastatel 
on meie eesmär-
kideks tugevda-
da veelgi oma 
positsiooni Eesti 
tõstukiturul ning 
suurendada müü-
ginumbreid.

Linde ja Konecranesi tõstuki-

te, Terbergi vedukite ja Logi-

transi laotehnika esindaja Wil-

lenbrock Baltic OÜ sai tänavu 

jaanuaris 10aastaseks. Selle aja 

jooksul on ettevõte teinud Lin-

dest Eesti ühe ostetuima tõstu-

kimargi ning müüs mullu aas-

taga üle 200 tõstuki.

Willenbrock Baltic OÜ asu-
tamiskuupäev on 23. jaanuar 
2007. Töö algas sakslaste eestve-
damisel, kes otsisid siia regioo-
ni Linde kaubamärgi ametlikku 
esindajat. Kui alguses oli ette-
võttes kaks mehaanikut ja kaks 
müügimeest, siis juba poole aas-
ta pärast oli inimeste arv kas-
vanud kümneni. Willenbrocki 
esimene kontor asus Suur-Sõja-
mäel vanades rendiruumides, 
kust juba kahe aasta pärast ko-
liti Rae valda Tartu maanteele 
logistiliselt paremale pinnale.

Tänaseks kuulub ettevõttest 
81% eestlastele ning seal töö-
tab 24 inimest, nende hulgas 
13 mehaanikut ja 5 müügiini-
mest. „Töö hakkas kohe alguses 
pihta hoogsalt. Juba esimestel 
aastatel müüsime 40–50 tõstu-
kit aastas ning 2016. aastal üle-
tasime esmakordselt 200 piiri,“ 
räägib Willenbrock Baltic OÜ 
müügijuht Marek Ploom, lisa-
des, et ettevõtte turuosa tõstuki-
te müügis on alguse 6%-lt tõus-
nud 25–30%-ni.

Kõik Eesti turule tarnitud 
tõstukid ja laomasinad vaja-
vad ka pädevat ja kiiret teenin-
damist. Willenbrock Baltic OÜ 
hooldusjuhi Priit Kase hinnan-
gul teenindatakse täna Eestis 
üle 1300 Linde ja teiste kauba-
märkide tõstetehnikat. Enamik 
tellitud hoolde- ja remonditöö-
dest teostatakse kliendi juures 
kohapeal. „Klientide efektiiv-
se teenindamise tagamiseks 
on meie mehaanikutel  kasuta-
da 11 tööriistadega varustatud 
hooldebussi,“ lisab hooldusjuht.

Turuosa kasvu taga

on mitmed tegurid

Tegevjuht Vilmar Neeme lisab, 
et turuosa kasv ei tekkinud loo-
mulikult eimillestki, vaid eel-
kõige tänu tublidele töötajatele, 
klientide usaldusele ning toote 
ja teenuse kvaliteedile. Ta toob 
maailma ühe tuntuma tõstuki-
tootja Linde Material Handling 
GmbH edu võtmena välja inno-
vaatilisuse, ergonoomilisuse 
ning ökonoomsuse. 

Linde filosoofia erineb ena-
mikust teistest sama valdkonna 
tootjatest. Ettevõtte missioon on 
luua efektiivseid, vastupidavaid 
ja kasutajale mugavaid tõstu-
keid, mille esmane investeering 
ei ole küll väga väike, kuid mille 
edasised kulud on oluliselt ma-
dalamad ning eluiga pikem kui 
teiste firmade seadmetel. 

Willenbrock Baltic on asus-
tamisest peale olnud Linde ai-
nuesindaja Eestis, tegeledes tõs-
tukite ja laomasinate müügi, 
hoolduse ja rendiga. Neli aastat 
tagasi sõlmiti esindusleping ka 
tõsteseadmete tootjaga Kone-
cranes Lift Trucks, mis on esin-
datud ligi 50 riigis üle maail-
ma. Peale selle müüb Willenb-
rock Baltic enam kui 80 riiki 
tarnitavaid Terbergi sadamave-

dukeid ning Logitransi laotõs-
tetehnikat.

„Lähiaastatel on meie ees-
märkideks tugevdada veelgi 
oma positsiooni Eesti tõstuki-
turul ning suurendada müügi-
numbreid,“ ütleb Vilmar Nee-
me. „Selleks oleme valmis tege-
ma rohkem tööd ja muidugi in-
vesteerima – hetkel valmistame 
ette uue kontori ja töökoja ehi-
tamist, sest tänane rendipind 
on meile jäänud kitsaks.“

Suund elektrifitseerimise ja 

täisautomaatika poole

Kui veel 10 aastat tagasi oli tõs-
tukite puhul suurem osakaal si-
sepõlemismootoriga tõstukitel, 
siis nüüd on tõusutrendis aku-
tõstukid. „Ega sisepõlemismoo-
torid kao ka kuhugi – teatud se-
gmentides nagu näiteks sada-
mates kasutatakse neid kindlas-
ti veel pikalt. Aasta-aastalt on ai-
na suurem ka täisautomaatsete 
lahenduste osakaal,“ räägib Ma-
rek Ploom, kuidas on muutunud 
tõstukite turg. „Meie valdkond 
on põnev ja muutuv ning kind-
lasti on tulemas veel huvitavaid 
lahendusi. Sarnaselt paljude sõi-

duautode tootjatega pakub Lin-
de juba täna mitmele mudelile 
liitium-ioon-akusid. Ja värskeid 
tuuli on puhumas veelgi!“

Linde tootevalikus on olemas 
kõik vajalik materjalide käsitle-
miseks: sisepõlemismootoriga  
ja -akudega tõstukid, alusetei-
saldajad, komplekteerimistõs-
tukid, vedukid ning virnastajad 
lükandmastiga ja ilma. Ettevõte 
ise nimetab oma tooteid pigem 
mobiilseteks töökohtadeks kui 
lihtsalt tõstukiteks, kuna nad 
on ergonoomiliselt ja funktsio-
naalselt konstrueeritud. Kõi-
ge tuntum on Linde oma hüd-
rostaatilise ajami poolest, aga 
ettevõte on teerajaja ka paljudes 
muudes oma valdkonna lahen-
dustes, sealhulgas disaini pu-
hul, olles juba üle 30 aasta tei-
nud koostööd Porsche Enginee-
ringu disaineritega.

Marek Ploomi sõnul on logis-
tikutel ja töösturitel oluline se-
nisest enam mõista, et kõrgema 
lisandväärtusega ja eristuvate 
toodete toomiseks on vaja in-
vesteerida tänapäevasesse teh-
noloogiasse, mis tagaks väik-
semate tööjõukuludega suure-
ma tootmisvõimsuse. „Ettevõ-
tete investeeringud peavad ole-
ma mõistlikud, kasumlikud ja 
tulevikku suunatud. Kahjuks 
on täna veel Eesti firmade jaoks 
liiga oluline korraga väljakäi-
dava raha suurus, kuid seda, et 
ühe masinaga on võimalik ära 
teha kahe masina töö sama aja-
ga, hakatakse siiski järjest enam 
aru saama.“

Näiteks kui tänu tõstukile 
hoida ühe auto laadimise pealt 
kokku kuus minutit, on see päe-
vas väga suur hulk vabanenud 

tööaega. Ettevõtjal on võima-
lik kahe miinimumpalga ase-
mel maksta ühele heale tööta-
jale suuremat palka, kindlusta-
des endale lisaks kiiremale töö-
tamisele ka parem ja stabiil-
sem meeskond. Kui sellele lisa-
da seadme eluiga, toodab algu-
ses kallimalt ostetud kvaliteet-
ne tõstuk end tagasi kuude ku-
ni mõne aastaga. 
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 Linde ja Willenbrocki 

tihedat koostööd kajastab 

ka ettevõtte logo.

 Kõik Willenbrocki hooldebus-

sid on varustatud mööblli,  töö-

riistade ja vajalike materjalidega.

 Osa Willenbrock Baltic 

OÜ hooldebusse.


