Empilhadores semi-novos e
usados recondicionados
Revisão e preparação
• Revisto de acordo com a norma europeia STILL

STILL como novo
Qualidade garantida

• Reparação apenas com peças de substituição originais STILL
• Controlo exaustivo dos circuitos hidráulicos
• Bateria revista com teste de capacidade através de descarga
• Pintura em cabine profissional com ventilação e estufa

Aconselhamos sem compromisso:

STILL, S.A.U. - Sucursal em Portugal
Telefone: +351 219 251 700
E-mail - info@still.pt
www.still.pt

· Empilhadores recondicionados, seminovos e de Ocasião
· Opções de Renting e aluguer a curto prazo
· Empilhadores recondicionados do nosso stock para entrega imediata
· Mais de 200 equipamentos de aluguer para qualquer urgência
· Garantia em todo o país
· Garantia prolongada com contrato de manutenção

Serviço Técnico
Qualidade STILL garantida:
· Cobertura total a nível nacional
· Resposta rápida a avarias 24/7
· 27 oficinas móveis com sistema de
diagnóstico e localização GPS
· 30 Técnicos com formação
· Linha de apoio com engenheiros
especializados
Abrange todas as suas necesidades:
· Serviço de diagnóstico e reparação
· Peças de substituição originais em 24h
· Inspeções completas
· Serviço Full Service
· Formação de condutores
· Serviço multimarca

Delegação Porto
Zona Industrial de Aveleda
Travessa do Bairro, 106B
4485-010 Aveleda
+351 229 984 250

Delegação Lisboa
Rua São Sebastião, 6
Cabra Figa
2635-448 Rio de Mouro
+351 219 251 700

Recondicionados, Seminovos
e de Ocasião
A nossa Oferta:
· Revisto de acordo com a norma europeia
STILL
· Empilhadores recondicionados, semi-novos e
em segunda mão em stock para entrega
imediata
· Extensão da garantia com contrato de
manutenção
· Opções de aluguer de longo prazo
· Mais de 300 empilhadores usados
disponíveis todos os meses

Serviço de Aluguer a
Curto Prazo

Serviço de Aluguer a
Longo Prazo

Aluguer à medida:

Soluções personalizadas STILL:

· Empilhadores, plataformas elevatórias,…
mais de 200 equipamentos de aluguer para
qualquer urgência
· Opções de aluguer a curto prazo desde 1 dia
até 24 meses
· Máxima flexibilidade na entrega
· 26000 equipamentos disponíveis em toda a
Europa

· Prazos perfeitos para necessidades
concretas
· Financiamento à medida
· Garantia prolongada com pacote Full Service
que elimina a possibilidade de gastos
inesperados

