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TOYOTA TRAIGO  
NA INDÚSTRIA DA DISTRIBUIÇÃO

A nossa gama de empilhadores contrabalançados elétricos é perfeita para a indústria de 

distribuição. Todos os Traigo com capacidade de até 5 toneladas possuem altura opcional do 

empilhador que permite a entrada perfeita dos equipamentos nos contentores. A altura padrão 

do teto destes empilhadores não compromete o conforto do operador e não requer opções 

especiais.

Para a indústria de distribuição, os modelos Traigo podem ser equipados com um espalhador 

de garfos e também podem lidar com aplicações de reboque. Para melhorar o conforto do 

operador no transporte de longa distância, o Sistema de Estabilidade Ativa é apresentado com 

o Sincronizador de Volante.

”A Toyota atende à nossa procura por confiabilidade e disponibilidade e faz a diferença com a 

sua abordagem que eu descreveria como profissional, de fácil acesso e rápida para lidar com 

as coisas.” diz Geert Braeckmans, proprietário e fundador da MSI Services.
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• Excelente visibilidade a toda a volta graças 
ao mastro, com boa visibilidade da carga e do 
ambiente de trabalho a todo o momento.

• O sistema SAS exclusivo é o primeiro sistema 
ativo do mundo para controlar a estabilidade 
do empilhador. O SAS protege tanto o operador 
como a carga durante a condução, viragem e 
elevação, aumentando a segurança graças às 
suas características inovadoras.

• A resistente estrutura de aço e a proteção 
superior aumentam ainda mais a segurança do 
operador durante a operação.

Qualidade Toyota
F I A B I L I D A D E

Controlo total
C O N D U Ç Ã O

Experiência de serviço
D I S P O N I B I L I D A D E

Características únicas
S E G U R A N Ç A

Operação eficiente 
P R O D U T I V I D A D E

• Todos os empilhadores elétricos 
contrabalançados da Toyota são equipados 
com o nosso exclusivo Sistema de Estabilidade 
Ativa (SAS), aumentando a confiança do 
operador, resultando numa operação mais 
produtiva. 

• Na Toyota, estamos sempre a trabalhar com os 
clientes para selecionar a solução de energia 
certa para otimizar a sua aplicação individual.

• Todos os modelos Traigo estão disponíveis 
com I_Site, o nosso sistema de gestão de 
frotas. Permitindo que monitorize os seus 
equipamentos e verifique onde pode melhorar 
a produtividade.

• Os empilhadores elétricos Toyota com travagem 
Regenerativa, que reabastece a energia da 
bateria durante a travagem, estendendo o 
tempo de operação do empilhador.

• A gama Traigo está disponível em diferentes 
modos de condução personalizáveis e uma 
vasta gama de soluções de gestão de bateria, 
para eficiência otimizada.

• O Traigo pode ser equipado com iões de lítio, 
para um consumo de energia 30% menor 
e eliminação da necessidade de troca e 
manutenção da bateria; ou como célula 
de combustível movida a hidrogênio, para 
operações de baixos níveis de carbono.

• A gama Traigo é produzida de acordo com 
o Sistema de Produção Toyota. Podemos 
garantir confiabilidade, implementando 
Qualidade Toyota do design à produção na 
nossa fábrica europeia na Itália.

• Realizamos controlo de qualidade em todas as 
fases da produção. Na receção de peças dos 
nossos fornecedores certificados, durante o 
processo de montagem por cada operador e na 
nossa Área de Inspeção Completa no final da 
linha de produção.

• Diferentes pacotes de proteção adicionais 
estão disponíveis para garantir a confiança nos 
ambientes mais difíceis.

• Aplicamos o Conceito de Serviço Toyota e os 
nossos valores essenciais para otimizar o 
seu serviço, oferecendo apoio vitalício o que é 
único neste setor.

• Os nossos técnicos seguem um rigoroso 
processo de assistência, utilizando apenas 
peças genuínas no seu empilhador.

• Graças à telemática também podemos receber 
informações em tempo real, garantindo que 
todos os técnicos estejam atualizados e todos 
os dados estejam disponíveis para otimizar o 
nosso planeamento de rota e o seu tempo de 
atividade.

• Todos os modelos oferecem excelente 
visibilidade através do mastro, proteção 
superior e em toda a volta graças ao design do 
chassi e do painel.

• O travão de parque automático está disponível 
na gama Traigo, acionando automaticamente o 
travão de estacionamento quando está parado, 
garantindo o controlo ideal do operador.

• Todos os empilhadores Traigo possuem um 
degrau baixo para facilitar o acesso. O espaço 
de trabalho confortável e espaçoso cria uma 
experiência excepcional para o operador, 
aumentando a produtividade.

Lean Power  
E F I C I Ê N C I A
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ALTA PRODUTIVIDADE COM SAS

Todos os empilhadores Toyota, entre os quais os modelos Traigo, são equipados com Sistema de 

Estabilidade Ativa. O SAS monitoriza ativamente os parâmetros principais do empilhador, melhorando 

o desempenho, também na indústria de transporte, onde alto rendimento e segurança são 

importantes.

O nivelamento automático dos garfos ajuda os operadores a empilhar ou (des)carregar com mais 

segurança e de forma eficiente, para maior movimentação de paletes e menor custo operacional. SAS 

oferece mais conforto durante o transporte de longa distância, reduzindo o esforço físico graças ao 

sincronizador de direção, para uma posição de direção mais ergonómica.

Pode confiar que a estabilidade do empilhador permanece sempre sob controlo com o SAS, 

permitindo que os operadores trabalhem com total confiança, mantendo um alto rendimento durante 

os turnos.
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LEAN POWER COM IÕES DE LÍTIO

A indústria de distribuição é bastante exigente e requer a confiabilidade e flexibilidade necessárias. 

Os nossos empilhadores elétricos Traigo movidos a baterias de iões de lítio são a solução ideal 

para este tipo de ambientes, entre outros, a fim de maximizar operações em diferentes áreas como 

eficiência, segurança e produtividade.

As nossas baterias de iões de lítio (também disponíveis em outros produtos elétricos), montadas 

internamente pela Toyota Material Handling na Europa, oferecem energia consistente e uma alta taxa 

de utilização ao longo do dia. As baterias possuem um plug de carregamento ergonómico e podem 

ser carregadas de forma simples e rápida entre as tarefas durante o intervalo do operador.

Graças a esta oportunidade de carregamento, o seu armazém pode ser totalmente utilizado para 

tarefas relacionadas ao transporte em vez de áreas dedicadas para troca de bateria. A manutenção 

zero da bateria oferece mais tempo para o operador se dedicar às tarefas principais, mas também 

garante mais segurança no local de trabalho.

Pode confiar que os nossos empilhadores elétricos Traigo equipados com a nossas baterias internas de 

iões de lítio irão beneficiar as suas operações, aumentar a produtividade e reduzir desperdícios e custos.



Cobertura total  
A rede Toyota Material Handling estende-se 
a mais de 30 países na Europa, com mais de 
4500 técnicos. 

Sempre perto – com apoio global
Onde quer que esteja localizado na Europa, 
estamos sempre perto, devido à nossa grande 
cobertura, com estabilidade e o conhecimento 
de uma organização mundial.

Fabricado na Europa
Mais de 90% dos equipamentos que vendemos 
são produzidos nas nossas fábricas europeias, 
na Suécia, França e Itália - com os elevados 
níveis de qualidade, assegurados pelo Sistema 
de Produção Toyota. Empregamos mais de 
3000 pessoas na produção, na Europa, e 
trabalhamos com mais de 300 fornecedores 
europeus.

Aproximadamente 15% da nossa produção 
europeia é exportada para outras partes do 
mundo.

Toyota 
Material Handling 
na Europa

Toyota Caetano Portugal, SA

Norte: Avenida Vasco da Gama, 1410
4431-956 V. N. Gaia
Tel.: 227 867 007 / Fax: 227 867 045
Linha 24h. 227 867 685

Sul: Rua da Malaposta, nº4
2580-596 Carregado
Tel.: 263 857 244 / Fax: 263 857 204
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