SAMEN KOPLOPER
in logistieke oplossingen

MOTRAC.NL

WIJ HOUDEN U IN BEWEGING
Of u nu logistiek manager bent in het distributiecentrum van een multinational,
inkoper of ondernemer: u wilt letterlijk en figuurlijk in beweging blijven.
Interne transportstromen moeten efficiënt en veilig verlopen. Stilstand is achteruitgang.

Wat kunnen wij voor u doen?
Motrac maakt uw interne logistieke processen beter, sneller en
goedkoper. Dat doen wij met:
→ onze expertise - het slim (her)inrichten van uw magazijn, bemand of onbemand,
met eigen engineering;
→ onze mensen - zij denken vanuit hun vakmanschap met u mee, geven u klant- en
resultaatgericht advies;
→ onze producten - de innovatieve heftrucks van Linde zijn van topkwaliteit en
specifiek op uw behoefte afgestemd;
→ onze service - ervaren monteurs zijn 24/7 beschikbaar en beperken
stilstand binnen uw vloot tot een minimum.
→ www.motrac.nl

Elektrische heftrucks

Diesel en lpg heftrucks

Elektrische pallettrucks

Handpallettrucks

Stapelaars

Reachtrucks

Orderverzameltrucks

Zware heftrucks

AGV’s

Robotics

Trekkers en platformwagens

VNA trucks
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Service waar u op kunt vertrouwen

MOTRAC-OP-MAAT
In ruim 65 jaar tijd is Motrac uitgegroeid tot toonaangevende
totaalaanbieder voor interne logistiek. Wij leveren de beste producten, een
betrouwbare service en denken met u mee. Dankzij onze ruime ervaring
spreken wij uw taal. Wij nemen u alle logistieke zorg uit handen.
Ons unieke aanbod is een combinatie van alles wat u nodig heeft.

ADVIES LOGISTIEK PROCES

DE HEFTRUCK DIE BIJ U PAST

SLIMME OPLOSSINGEN

DE LAAGSTE KOSTEN PER
PALLETHANDELING

Voor een efficiënt proces - optimaal
fleetmanagement - geautomatiseerde
magazijninrichting - kostenbesparing.

Maatwerk voor specifieke uitdagingen - met
partners wanneer dat meerwaarde heeft.

KOOP, LEASE OF HUUR:
ALLES KAN
Kies de contractvorm die u het
beste uitkomt.

FLEXIBELE INZET IN UW
PIEKPERIODES

2.000 trucks beschikbaar - stem uw vloot
precies af op uw behoefte.

Van eenvoudige pallettrucks tot zware
heftrucks - op maat voor u samengesteld nieuw of gebruikt.

Linde trucks werken sneller, zijn zuiniger en
staan bekend om hun hoge betrouwbaarheid
en lange levensduur.

MEER DAN 100.000
ONDERDELEN OP
VOORRAAD
Levering binnen 24 uur.

24/7 ONDERHOUD

Landelijke dekking - vakbekwame en ervaren
monteurs - diverse soorten servicecontracten
en hulp op afroep.

Ruim 65 jaar technologisch leiderschap

ONOVERTROFFEN
TECHNIEK
EN INNOVATIE

LINDE SAFETY PILOT

Actief lastdiagram voorkomt onveilige situaties

SAFE AND EFFICIENT
FLEET MANAGEMENT

UITVINDER VAN DE HYDROSTAAT

UW LOGISTIEK, BEMAND OF ONBEMAND?

COMFORTABELE WERKPLEK

LINDE CONNECT

Laag brandstofverbruik, precieze handling, krachtige prestaties

Functies binnen handbereik voor hoge productiviteit

Oplossingen van Motrac & Lalesse Logistic Solutions

Inzicht in uw vloot met de Linde connect fleetmanagement software

MOTRAC.NL

Landelijk & 24/7

WIJ STAAN
VOOR U KLAAR

Premium

Comfortplus

Comfort

Landelijke servicedekking met
vakbekwame en ervaren
servicemonteurs

Safety

Motrac heeft met 130 hoog gekwalificeerde
servicemonteurs de expertise en de service in huis
om u op elk gewenst tijdstip van dienst te zijn. Een
goede oplossing op maat bieden, daar draait het om
bij Motrac. Wij hebben een landelijke dekking van
servicemonteurs die dag en nacht voor u
klaar staan.

CORRECTIEF

Schades
Vervangend materieel
binnen 48 uur
Onderdelen
Voorrijkosten en uren

PREVENTIEF

BMWT keuring
Onderdelen
Voorrijkosten en uren
Onderhoudsplanning

Occasions; kwaliteit voor de beste prijs

De nieuwste generatie AGV’s en robots

Onze heftrucks zijn minimaal 98% recyclebaar

“Terugkijkend op enkele jaren
ervaring werken de Linde
hef- en pallettrucks
probleemloos en zijn ze
bijna niet kapot te krijgen.”
— A.C. van Blijderveen Fruit

“Na onze testperiode waren
de betrokken chauffeurs zo
enthousiast over het rijcomfort van de elektrische Linde
heftruck, dat ze mij letterlijk
vroegen of het mogelijk was
om die aan te schaffen”
— Frisia Zout

“Met deze nieuwe inrichting
en een beter doordacht
ruimtegebruik creëren wij
een verhoging van 40% van
onze invriescapaciteit.”
— Grolleman Coldstore

WIE ZIJN WIJ?
Motrac is opgericht in 1954 en sindsdien toonaangevend
totaalaanbieder van interne logistieke oplossingen. Onze
hef- en magazijntrucks van het innovatieve topmerk Linde
voldoen aan de hoogste eisen, of het nu gaat om koop, lease,
huur of occasions. Daarnaast bieden we een totaalaanbod: van
advies en engineering voor geautomatiseerde warehouses tot
een 24/7 onderhoudsservice.
Door ons grote netwerk en technologisch hoogstaande
producten, behoren we tot de top in Nederland. Vanuit onze
vestigingen in Almere (hoofdkantoor), Zwijndrecht, Venlo en
Apeldoorn (occasioncentrum) en met ruim 340 professionals,
helpen we dagelijks onze klanten in alle sectoren; van agrariër
tot havenbedrijf en van recycling tot warehouse.

WIJ ZIJN GECERTIFICEERD

Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid hebben binnen Motrac
de hoogste prioriteit. Wij zijn in het bezit van de volgende
certificaten: BMWT (keuringen en trainingen), VCA (veiligheid),
ISO 9001 (kwaliteit), ISO 50001 (energiemanagement) en
CO₂-prestatieladder (CO₂-bewust handelen).

MOTRAC VESTIGINGEN
Motrac Intern Transport B.V.
Rondebeltweg 51
1329 BP Almere
T 088 - 73 77 800
E info@motrac.nl
www.motrac.nl

Motrac Zwijndrecht
Molenvliet 35
3335 LH Zwijndrecht
T 078 - 61 00 393

Motrac Venlo
Tasmanweg 6
5928 LH Venlo
T 088 - 73 77 800

Motrac Apeldoorn
(Used Equipment Center)
Tweelingenlaan 161
7324 AR Apeldoorn
T 088 - 73 57 676
E info@usedequipmentcenter.nl
www.used-equipment-center.nl

Alle informatie in deze brochure is onder voorbehoud. Motrac behoudt zich het recht
voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen hierin aan te brengen.

