YALE CZ s.r.o.
„Profesionální partner s individuálním přístupem“

Globální zkušenosti prostřednictvím
nezávislého lokálního partnera

HYG Materials Handling Group
145 LET ZKUŠENOSTÍ NA SVĚTOVÉM TRHU MANIPULAČNÍ TECHNIKY

Jeden z největších světových výrobců manipulační techniky
se širokým výrobním portfoliem a globálním pokrytím trhu

•
•

Americká společnost založená roku 1844

•
•
•

3,3 miliardy USD tržby1

•
•
•

3. největší dodavatel vysokozdvižných vozíků na světě2

Vysokozdvižné vozíky, přídavná zařízení, vodíkové palivové články

100 300 prodané techniky1
950 poboček skrze síť nezávislých dealerů1

Největší výrobce přídavných zařízení na světě
Kótovaná na burze New York Stock Exchange

1 2019
2 dle

tržeb roku 2018

HYG Materials Handling Group
GLOBÁLNÍ POKRYTÍ

ZNAČKA YALE
HISTORIE

1844

Linus Yale Jr. načrtl v roce 1844 první schéma vynálezu nového typu zámku a začal
s jeho výrobou. Pro vzrůstající potřebu manipulace s těžkým materiálem ve výrobě
přichází Linus Yale s unikátním vynálezem kladkostroje a následně i se systémem zdvihu
materiálu vertikálně i horizontálně.

1875

Henry Towne rozšířil nabídku společnosti Yale and Towne Manufacturing
o manipulační techniku.

1920

Počátek spojení značky Yale a vysokozdvižných vozíků. Yale and Towne Manufacturing
kupuje společnost C. W. Hunt Co., která vyvinula první akumulátorový nízkozdvižný vozík.
Společnost nově uvádí na trh vysokozdvižné vozíky a tahače.

1989

Značka Yale je integrována pod nově vytvořenou mateřskou společnost
NACCO Materials Handling Group (NMHG).

2016

NMHG mění název na Hyster-Yale Group (HYG). Yale uvádí na trh
telematické služby pro manipulační techniku pod značkou Yale Vision.

ZNAČKA YALE
PROTIZÁVAŽOVÁ A SKLADOVÁ TECHNIKA PRO KAŽDÉ NASAZENÍ

1 000 kg až 16 000 kg

Stohování
a zakládání

Zakládání

Paletové vozíky
Akumulátorové, naftové a plynové vozíky

Horizontální
manipulace

Nakládání
Vykládání

ZNAČKA YALE
PRODUKTOVÉ PORTFOLIO

Paletové vozíky

3kolové čelní akumulátorové vozíky

Ručně vedené nízkozdvižné akumulátorové vozíky

4kolové čelní akumulátorové vozíky

Ručně vedené vysokozdvižné akumulátorové vozíky

4kolové čelní kompaktní akumulátorové vozíky

Vychystávací vozíky

4kolové čelní naftové vozíky

Tahače

4kolové čelní plynové vozíky

ZNAČKA BOLZONI-AURAMO-MEYER
PRODUKTOVÉ PORTFOLIO

Vidlice

Pozicionéry

Boční posuvy

Multipaletová zařízení

Čelisti

Rotátory

Push-pull zařízení

Zvedací stoly

YALE CZ s.r.o.
30 LET ZKUŠENOSTÍ NA ČESKÉM TRHU MANIPULAČNÍ TECHNIKY

•

Česká společnost založená roku 1991
jako přímé zastoupení značky Steinbock Boss

•

Prodej, pronájem, servis, náhradní díly,
použitá technika & repase, doplňkové služby
a poradenství v oblasti manipulační techniky

•

19 let výhradní zástupce značky Yale
a 4 roky Mariotti v ČR

•

Celoplošné obchodní i servisní pokrytí

•
•
•
•

352 milionů Kč tržby1
65 zaměstnanců
4 400 vozíků v servisované flotile
630 vozíků v nájemní flotile

1 2019

YALE CZ s.r.o.
POKRYTÍ ČR

•

Centrála společnosti
Nupaky u Prahy, 3 000 m2
• Kanceláře
• Centrum zákaznické podpory
• Centrální dílna (příprava
techniky, opravy, repase, mytí)
• Centrální sklad náhradních dílů
a komponentů
• Depo nájemních vozíků
• Depo použitých strojů

•

Regionální pobočka Frýdek-Místek
(dílna + sklad)

•

Regionální pobočka Brno
(dílna + sklad)

•

Tým mobilních servisních techniků
s dojezdem do 24 hodin, mobilní
dílnou a skladem spotřebního
materiálu a náhradních dílů

Centrála
Dílna, sklad

Mobilní servisní
technik

YALE CZ s.r.o.
FINANČNÍ SLUŽBY, PRONÁJEM, PORADENSTVÍ

Finanční služby:

•

Zajištění financování prostřednictvím leasingových partnerů
(operativní leasing nebo úvěr)

•

Poradenství v oblasti TCO (celkové náklady na techniku po dobu
jejího provozování)

Půjčovna vozíků

•

Pronájem techniky na období 1 den až několik let

Poradenství:

•
•
•
•
•

Pojištění techniky
BOZP a bezpečnost provozu manipulační techniky
Návrh optimalizace procesu skladování (HW, SW, lidské zdroje)
Automatizace v oblasti manipulace a skladování (průmysl 4.0)
Návrh a realizace skladovacích a regálových systémů dle potřeb a
typu výrobně-skladovacího procesu

YALE CZ s.r.o.
SERVISNÍ SLUŽBY

•
•
•
•
•
•
•
•

Centrum zákaznického servisu

•
•
•
•
•
•

Zákaznické individuální úpravy techniky (doplnění nestandardních výrobních prvků dle potřeb zákazníka)

Rychlá dostupnost náhradních dílů (evropský sklad v Nijmegenu, NL)

Skladová zásoba 80 % hlavních dílů a spotřebního materiálu (centrální sklad Nupaky)
Záruční i pozáruční servis značek Yale, Utilev, Hyster, Steinbock
Servis a opravy jiných značek na vyžádání
Technické kontroly a revize LPG na manipulační techniku všech značek

Poskytování komplexní servisní péče formou předplaceného servisu (Full Service nebo Full Maintenance)
Servisní smlouvy na rozsah služeb dle individuálních potřeb zákazníka (pravidelné údržby, technické
kontroly) Individuální nastavení podmínek servisních smluv

Zajištění SPZ (oprávnění pro provoz na pozemních komunikacích)
Yale Vision – monitoring provozu a řízení přístupových práv k manipulační technice většiny značek
Yale Battery Fleet Management – monitoring baterií
Yale Approved – repasování vozíku dle výrobcem certifikovaného programu

Náhradní stroj po dobu oprav

YALE CZ s.r.o.
SERVISNÍ SLUŽBY
Parní mytí

Pravidelný servis baterií

Prořez pneu

YALE CZ s.r.o.
SERVISNÍ SLUŽBY
Řešení bezpečnosti v provozech

•
•
•

Aktivní řešení bezpečnosti v provozech
Návrhy bezpečnostních systémů

Individuální bezpečnostní výbava strojů

Osobní bezpečnostní prvky

YALE CZ s.r.o.
SPECIÁLNÍ & UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ
Plně elektrické
paletové vozíky s Li-ion baterií

Terénní vozíky

Big trucky

AGV vozíky
Kompaktní VZV Mariotti

Boční a vícecestné vozíky Bulmor

YALE CZ s.r.o.
SPECIÁLNÍ & UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ
Zvýšená kabina

Kompaktní verze vozíků

SPED – zákaznické úpravy a doplňky

Vozíky
do výbušného prostředí

Li-ion
baterie

YALE CZ s.r.o.
TELEMETRIE – MONITORING TECHNIKY
YALE Vision
Dostupnost celkových informací
o stavu a bezpečnosti techniky
Náklady plně pod kontrolou,
výstupy o nákladech na provoz
Kontrola servisních nákladů,
pravidelná údržba
Průběžné informace o vytížení
techniky a identifikace operátora
Evidence provozního času

Battery Fleet Management

YALE CZ s.r.o.
WAREHOUSE SIMULÁTOR – optimální skladba techniky pro kapacitu skladu
Warehouse Simulator

YALE CZ s.r.o.
TERITORIÁLNÍ A OBOROVÉ REFERENCE

Automobilový průmysl a
strojírenství

Stavebnictví

Chemický
průmysl

Logistika

s. n. o. p. cz

JUTA

České dráhy

AKZO Nobel

REHAU Automotive

ČD Cargo

COLORLAK Uherské Hradiště

TATRA Trucks

Den Braven Czech and
Slovak

Magna Automotive

Gerflor CZ

Tawesco Automotive

LAUFEN CZ

MATADOR Automotive ČR

EFAFLEX – CZ

Brisk Tábor

Xella CZ

Liberty Ostrava

Sedlecký Kaolin

Logflex CZ
Dřevařský
průmysl

Dřevozpracující
družstvo Lukavec

Papírenský
průmysl

THIMM Obaly

TATRA METALURGIE

Sklářství

Mondi Bupak ČB

ZKL Brno

KRPA Hostinné

KOVOSVIT MAS Machine Tools

Crystal BOHEMIA
Crystalex

VAG

Automobilový
průmysl

Chemický
průmysl

Logistika

Nápojářství

Potravinářství

Dřevařský
průmysl

Kovovýroba

Maloobchod

Papírenský
průmysl

Stavebnictví

YALE CZ s.r.o.
KONTAKTY A ODKAZY

YALE CZ s.r.o.

Obchodní oddělení

Komerční 523
251 01 Nupaky

https://www.yale.cz/cz/kontakty
obchod@yale.cz

IČ: 62415956

Servis

www.yale.cz

servis@yale.cz

Pronájem
pronajem@yale.cz

Použitá technika
https://www.yale.cz/cz/pouzita-technika
bazar@yale.cz

