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Proč mě nevypnout 
Vážení obchodní přátelé, 

kontaktuji vás, protože jsme se v minulosti nebo nedávno 
setkali osobně. Nebo jste se setkali s mými týmovými kolegy. 
Naše společné téma byla a je kvalitní manipulační technika, 
efektivní logistika a vše kolem ní. 

Můžete mě samozřejmě vypnout či odhlásit. Já vám ale věřím, 
že to neuděláte. Alespoň ne do té doby, dokud vás budou naše 
novinky a informace zajímat a bavit. 

Ať jste v branži velezkušení matadoři či se právě rozhlížíte, vždy 
je dobré mít širší rozhled než ostatní. 

Věřím, že vám takovou výhodu dokážeme nabídnout. 

Těším se na naši spolupráci. 

Ing. Viktor Sochůrek 

obchodní ředitel MT 

sochurek@transtechnik.cz 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Crown má nový web 

Máme obrovskou radost           
z nového webu. Klikněte na 
www.crownmh.cz
a pochopíte proč. 

Odkud je Crown 

Ústředí je v New Bremen 
(Ohio, U.S.A.). V Evropě vyrábí 
v německém Rodingu, 20km 
od českých hranic. Evropská 
centrála je v Mnichově.  

Proč nás brát vážně 

• Crown i Clark jsou extratřída 
ve svých kategoriích

• máme víc zkušeností než si 
myslíte. Dlouholetá praxe, 
instalace ve všech aplikacích.

• máme lepší zázemí než 
čekáte. Vybavení, logistika 
ND, znalosti, postupy …

• naše řešení vám dají výhodu. 
Jsme odlišní, je prozíravé 
pustit nás mezi dodavatele. 
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Akce 1. Paletové vozíky
Změňte rutinu a vyzkoušejte naše paletové vozíky. Proč? 

1. ventil proti přetížení zdarma chrání vaši investici

2. gumová řídící kola zdarma

3. evropská výroba

4. 3-letá záruka

od Kč 7.990,- 
(doprava + 500,-) 

objednání a více zde 

Akce 2. Clark WP15
1. dokonalá obratnost paletového vozíku

2. elektrický pojezd i zdvih

3. boční stabilizační kola

4. nosnost 1500kg@600mm

5. gelové baterie, vest. nabíječ

Kč 68.990,- 
(doprava + 1.000,-) 

více zde 

Akce 3. Clark vzv Bonus 1+1
Takřka všechny modely Clark umíme dodat do konce roku.   

1 Nový čelní vzv Clark vám přinese bonus

1 Clark na dálkové ovládání
pro objednávky do 31.12.2016

více zde  
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Nový WAV60 umí 

Návratnost (ROI) do 15 měsíců  
WAV 60 dokáže dramaticky zvýšit 
výkonnost vašich skladníků. 
Návratnost investice do nového 
stroje je pouze cca 15 měsíců.               
Více informací zde  

Výkon v uličce 90cm 
WAV 60 dokáže bezpečně 
vychystávat i v uličkách 90cm.   
Tím můžete do vašeho skladu 
umístit mnohem víc zboží než     
při standardním uspořádání. 

WAV50 za výhodnou cenu 
Pořiďte si předchůdce, WAV50. 
Špičkově repasovaného za 
výhodnou cenu. Včetně 90-denní 
garance vrácení peněz. 

Co vám jiní neřeknou 

Aktivní servis vlastními silami  
Clark je profi nářadí, které vám 
umožníme servisovat i vlastními 
silami. Myslíme si, že je zbytečné 
platit čas a cestu techniků na 
jednoduchou výměnu filtrů. 
Samozřejmě, budete-li si přát, 
rádi poskytneme kompletní péči. 

Příště: 

Proč mít X1O, servis bez laptopů, jak je 
starý Clark, WT hýčká záda řidičů …
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mailto:cardova@transtechnik.cz?subject=Dotaz z direct mailu - Clark WP15
mailto:cardova@transtechnik.cz?subject=Dotaz z direct mailu - Clark 1+1
https://www.crownmh.cz/crown-wav-60/



