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TOYOTA TRAIGO  
NA INDÚSTRIA DO RETALHO

A nossa gama de empilhadores contrabalançados elétricos Toyota é perfeita para o setor de 

retalho. Todos os Traigo com capacidade até 5t possuem uma altura de acesso baixa que lhes 

permite entrar nos empilhadores facilmente. Para um desempenho otimizado em ambientes de 

retalho, os empilhadores Traigo são fáceis de operar e manobrar, tornando-os perfeitos para 

operar em corredores estreitos.

Todos os modelos da família Traigo oferecem excelente visibilidade a toda a volta e possui uma 

vasta gama de opções de segurança para proteção total do operador, pedestres e do próprio 

empilhador.

Cristiano Rapetti, Gestor de Distribuição Operacional, explica porque ePrice (centro de 

distribuição de e-commerce em Milão, Itália) escolheu 10 empilhadores Traigo48: “Um fator 

decisivo na nossa escolha de fornecedor foi a capacidade de adequar os empilhadores 

às nossas aplicações, mais especificamente para equipar os empilhadores elétricos com 

um acessório especial. Para mover itens pesados e volumosos com facilidade e 100% de 

segurança, os nossos empilhadoress Traigo48 são equipados com uma abraçadeira especial 

que pode enganchar, levantar e mover até 8 máquinas de lavar ao mesmo tempo. O acessório 

permite regular a pressão de acordo com a aplicação a que se destina, de forma a tirar o 

máximo partido do empilhador.”
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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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FACTOS
& FIGURAS
• Empresa: AIMS Tools
• Localização: Temse, Belgium
• Indústria: Retail, construction 
• Equipamentos Toyota: BT Optio série H, BT 

Reflex e Toyota Traigo
• Aplicação: recolha de pedidos, transporte 

horizontal, carregar e descarregar

AIMS TOOLS CONFIA NA TOYOTA 
PARA CRESCER NOS SEUS NEGÓCIOS

A AIMS confiou na Toyota Material Handling para construir uma nova expansão de armazém em 
Temse (Bélgica): a combinação de estantes comuns e estantes de última geração juntamente 
com os empilhadores formaram a solução total e perfeita que a empresa estava à procura. O novo 
armazém oferece uma ampla gama de ferramentas para a indústria da construção, profissionais 
prontos ao serviço, material de fixação, ferragens, etc.

Quando a AIMS Tools decidiu mudar, Geert Rooman, proprietário da empresa AIMS Tools, contactou 
a Toyota. “Durante a minha função anterior, era responsável pela aquisição de empilhadores. 
Tivemos, de longe, a melhor experiência com os empilhadores e serviços da Toyota. Então, não tive 
dúvidas por um segundo ao escolher empilhadores extras para o novo armazém. Foi só nas nossas 
primeiras discussões que descobrimos que a Toyota também oferece estantes em conformidade 
com as normas europeias. Uma vez que optamos por comprar tudo num único fornecedor, 
decidimos confiar na Toyota para todo o design do armazém.”

Junto com a Toyota, a AIMS trabalhou no conceito de armazenamento duplo. Uma parte sendo uma 
zona para estantes de 9 metros de altura para maximizar o aproveitamento da altura do armazém. 
O selecionador de pedidos BT Optio H Estreito com operador em cima foi a melhor escolha para 
coletar mercadorias nos corredores de 1,5 metros de largura. A outra área do armazém consiste 
em estantes de paletes de diferentes alturas devido à grande variedade de mercadorias. Um 
empilhador retrátil manuseia as mercadorias nesta zona, juntamente com empilhadores elétricos 
de 3, 5 e 6t de capacidade para manuseá-las no exterior. “Sempre pudemos contar com a Toyota 
quando necessário. Também é bom saber que encontramos um parceiro confiável na Toyota Material 
Handling que pensa em conjunto conosco ao longo do processo. O Sistema Toyota de Produção até 
nos inspirou a trabalhar de forma mais elan no futuro ”, conclui Geert Rooman.



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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