A higher level

Låt inte slumpen eller någon annan välja din bakgavellyft. Ta reda på
fakta och välj för framtiden.
Testa kvaliteten och driftsäkerheten. Titta närmare på servicen. Gör
en djupdykning i utbudet – täcker det dina behov? Och hur är det
med livstidskostnaden?
Zepros bakgavellyftar höjer sig över mängden med påtagliga och
avgörande skillnader. Vi söker ständigt nya vägar till enkel och
självklar formgivning. Och som kund hos oss får du på köpet ett
världsomspännande nätverk med kraft nog att möta alla dina behov
både vad gäller produkter och service.
Välj ett långsiktigt alternativ och en lyft som alltid är med dig.

Cargotec förbättrar effektiviteten i transportflöden både till lands och till sjöss överallt där transport pågår. Cargotecs varumärken är erkända i hela världen som
marknadsledande inom lasthanteringssystem. För lasthantering på väg erbjuder
Cargotec lösningar genom sina varumärken Zepro och Del, bland annat bakgavellyftar
för lastbilar och trailers. www.cargotec.com, www.z-lyften.se.
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Ett företag att lita på

Höga kvalitetskrav

Torr ökenhetta, arktisk vinterkyla eller tropisk fukt och värme – våra
bakgavellyftar tål tuffa tag i alla väder.

Våra kunder har vetat det länge: Zepro betyder hög kvalitet. ISO 9001 är
bara förnamnet i vår omfattande kvalitetssträvan.

För riktigt bra prestationer finns sällan några genvägar. Med båda fötterna
i det krävande nordiska klimatet och med överlägsna material och
komponenter tillverkar vi lyftar som aldrig gör dig besviken.

För oss omfattar kvalitet allt från material och design, till service och
tekniskt stöd. Miljön arbetar vi med enligt ISO 14001. Och vi har kommit
längre än de flesta i vår strävan efter perfektion.

Våra lyftars pålitlighet har gjort oss världsberömda. Och vad de kan göra
för dig finns det nästan ingen gräns för.

Målet är produkter som inte bara är problemfria, utan som dessutom
skapar nya möjligheter för kunder och användare. Vi vill inte bara ge våra
kunder det de behöver. Vi vill ge dem en kvalitetsupplevelse utöver det
vanliga.

Ytbehandling för längre liv
Våra bakgavellyftar utsätts för stora påfrestningar i tuffa arbetsmiljöer. För att ytterligare
förlänga lyftens livstid och andrahandsvärde
har vi utvecklat ett unikt system för ytbehandling. I fyra steg ger vi lyften ett skydd som tål
det mesta:
1. Avfettning.
2. Blästring.
3. Rostskyddsbehandling med vår
avancerade zink-mangan-fosfatering.
4. Applicering av polyesterpulver.
Resultatet?
Vår ytbehandling är så effektiv att vi kan erbjuda en komplett tvåårig rostskyddsgaranti.
Något som ingen av våra konkurrenter klarar.
Och färgen, den väljer du.

Gränslös service
Ibland betyder stor också stark. Vår organisation har styrkan och resurserna som behövs för att hålla dina transporter kvar på vägen där de hör
hemma.
Service som aldrig är längre bort än ett telefonsamtal. Svar på alla upptänkliga
frågor och specialiserad tidsbesparande hjälp. Var du än befinner dig kan du
lita på vår världsomspännande organisation för effektiv service.

Bakgavellyftar som höjer sig över mängden
Erfaret sällskap på vägen
Långsiktighet är ett synsätt som präglar både oss som företag och våra
produkter.
Med över 40 års erfarenhet i bagaget är vi väl rustade för att möta dagens
och framtidens krav och behov. Och genom långsiktiga relationer med
partners och kunder får vi kunskap som hjälper oss att ständigt utvecklas
i rätt riktning.

När du väljer Zepro får du en helhetslösning som håller dig rullande, helt
enkelt.

Vad och hur du vill
Våra pålitliga och långlivade produkter skapar ett förtroende som håller i
längden. Något som bidragit till att göra oss marknadsledande inom vårt
affärsområde.
Vart du och din verksamhet än är på väg är Zepro alltid med dig.

Utöver vårt omfångsrika utbud av standardlyftar, har vi dessutom ett stort
utbud av slädlyftar för lastbilar och semi-trailers. Vi har svaren på de flesta
av dina godshanteringsproblem, även när det gäller tillbehör.
Zepro erbjuder ett större utbud av bryggalternativ, manöverdonslösningar och extrautrustning än någon annan konkurrent. Ett utbud som
formats av – och för – ett världsomspännande arbetsfält. Från hydrauliska
kajlyftsaggregat till avkörningsramper för olika lastkapaciteter – Zepro har
lösningen du behöver.

