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TOYOTA TRAIGO  
NA INDÚSTRIA DA PRODUÇÃO

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

de produção. Com energia elétrica limpa para operações no interior, além de alta visibilidade e 

manobrabilidade.

Os modelos Traigo são adequados para qualquer tipo de indústria, graças aos diferentes 

acessórios possíveis. Desde a produção de material pesado ao processamento químico: temos 

uma solução que se destaca em segurança e ergonomia para cada cliente.

O Balta Group confia no Toyota Traigo para manter os seus negócios em movimento: ”É 

importante poder contar com o seu fornecedor de empilhadores. Escolher a Toyota significa 

escolher qualidade e segurança.” diz Jacques Desmet, leet manager do Balta Group, Bélgica.
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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: Ib Andresen
• Localização: Langeskov, Denmark
• Indústria: Manufacturing, transport
• Equipamentos Toyota: 19 empilhadores 

elétricos  CB  (Traigo80 5T)
• Aplicações:  transporte horizontal, (des)carregar, 

stacking

IB ANDRESEN DEFINE OS STANDARDS 
NA PRODUÇÃO COM TRAIGO

A Ib Andresen fornece soluções de aço para uma ampla gama de indústrias e clientes em toda a Europa. 

A empresa implementou 19 novas empilhadores elétricos este ano, totalizando 58 empilhadores da Toyota 

espalhadas por 3 locais em Vejle, Frederica e Langeskov (Dinamarca). 

“Segurança e um bom ambiente de trabalho são duas prioridades incrivelmente altas para nós, e tivemos 

um diálogo excelente e construtivo com a Toyota sobre soluções para empilhadores. Em locais industriais, 

a transição na superfície de armazéns internos para áreas externas costuma ser irregular. Para resolver 

isso, a Toyota entregou todos os empilhadores com cabine totalmente oscilante, o que cria baixos níveis 

de vibração e ruído e, portanto, menos stresse para os operadores. “Esta abordagem ergonómica torna a 

função atraente aqui na empresa”, afirma Hans Vedel Rasmussen, Apoio Técnico.

Trust: Traigo 

“Os operadores de empilhadores foram consultados durante o processo de aquisição porque são os 

especialistas no transporte interno de aço. Ao levar os seus insights e comentários em consideração e ao 

trabalhar em colaboração com a Toyota, conseguimos atender às necessidades de todos. ”Hans Vedel 

Rasmussen é muito positivo sobre o processo do projeto: “A abordagem da Toyota para o projeto tem 

sido extremamente profissional. Graças à entrega dos últimos 19 empilhadores, a Ib Andresen Industri 

não só expandiu a sua carga para o número crescente de tarefas, mas também começou a descontinuar 

os empilhadores a diesel da empresa.” Glenny Skov continua: “Somos uma empresa ambientalmente 

certificada e queremos implementar o máximo possível de soluções sustentáveis. Com o nosso atual 

número de empilhadores elétricos, estamos entre aqueles que definem o padrão para nossa indústria.”



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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