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REFERENCE CASE HISTORY

Люди, пристрасть, новаторство: одним словом, Zallys.
Завдяки багаторічному досвіду в проектуванні та виробництві професійних електромобілів, Zallys 
завжди був референтною компанією у своїй галузі, використовуючи логістичні рішення для будь-яких 
вимог, пов'язаних з керуванням колісними вантажами.

Це було досягнуто, постійно дотримуючись наших трьох основних принципів:

Протягом понад 20 років бізнесу Zallys зібрав багато успішних історій справ: цих результатів було 
досягнуто завдяки високоякісній продукції, наполегливій праці та в основному довірі своїх клієнтів.

На наступних сторінках ви можете знайти деякі з цих історій, щоб краще зрозуміти, що насправді 
означає бути частиною родини Zallys.

ІСТОРІЯ СПРАВИ
Деякі наші посилання та відповідні додатки для товарів

Якість
Компоненти першого вибору та 

постачальники вищого класу разом 
із досвідченою та спеціалізованою 
командою гарантують стандарти 
якості, що робить нас лідером на 

світовому ринку.

Прозорість
Наші клієнти та наші дилери 

точно знають, що вони 
отримують і коли вони 

отримають: наші сертифікати 
та наші результати говорять 

самі за себе.

Сервіс
Індивідуальні рішення, 
гарантований термін 

виконання, 5 зірок до та після 
сервісного обслуговування: 
таким чином ми дбаємо про 

своїх клієнтів.
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Volkswagen вдосконалює операції з вибору продукції всередині своїх складів, поєднуючи 
економічну економію та екологію.

VOLKSWAGEN GROUP
Zallys K5 та JACK L для проведення вибору замовлень

K5
3-колісний підбирач електричного замовлення з 

широкою платформою

Модель на замовлення JACK L
Електричний транспортний засіб для перевезення 

людей та товарів
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Компанія Toyota Industrial Equipment зробила керування шасі навантажувача легким, безпечним та 
швидким, використовуючи Zallys M5, один з наших найпопулярніших буксирних тракторів.

Невеликий, але потужний буксир M12, оснащений баластами для поліпшеного зчеплення, ідеально 
відповідає потребам керованості виробничих ліній у Renault Slovenija.

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT
Zallys M5 тягне шасі навантажувача

RENAULT
Zallys M12 тягне шасі транспортних засобів

M5
Електричний буксир, призначений для 

внутрішнього та зовнішнього використання

M12
Електричний буксир, який можно тягнути, 

штовхати та керування вантажами на колесах
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Поводження з важкими та об'ємними вантажами в тісних приміщеннях вже не є проблемою, коли ви 
вибираєте невеликий та маневрений буксир, як Zallys M4.

Аеропорт HONG KONG модель із дистанційним керуванням Zallys M12 ідеальне рішення для всіх 
потреб поводження з візками.

AGCO GROUP
Zallys M4 використовується в якості транспортного засобу

HONG KONG AIRPORT
Zallys M12 використовується для збору візків з аеропорту

M4
Маленький, надійний і потужний буксир, 

керований пішоходами

M12
Електричний буксир, який можно тягнути, 

штовхати та керування вантажами на колесах
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Zallys M9 був обраний деякими відділеннями Cencosud / Carrefour у Південній Америці, щоб легко 
впоратися з їх дуже довгими поїздами кошиків для покупок у торгових центрах та супермаркетах.

CARREFOUR
Zallys M9 з дистанційним керуванням для збору кошиків

M9 з дистанційним управлінням
Торговий та аеропортний електричний буксир з 

дистанційним управлінням

Zallys розробив спеціальний автомобіль на замовлення для Chronopost, міжнародної служби 
швидкого доставки та доставки, що базується у Франції, щоб полегшити та пришвидшити роботу 
своїх операторів.

CHRONOPOST
Спеціальниц електричний візок для доставки пошти

Модель на замовлення Vehicle
Тихий та екологічно чистий 3-колісний мотові візок
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У аеропорту Шанхая DHL Express використовує кмодель Zallys M10, щоб легко та просто тягнути 
важкі вантажі на вантажні літаки, навіть на дуже "складній" землі.

Для ISS була розроблена спеціальна версія Zallys JACK L на борту електромобіля для підвищення 
продуктивності.

DHL EXPRESS
Zallys M10 використовується для проштовхування контейнерів 
із рулону у повітряні вантажі

ISS FACILITY MANAGEMENT SERVICES
Модель на замовлення Zallys JACK L використовуються для 
обслуговування та збору відходів

M10
Потужний електричний візок, призначений для 

великих навантажень

Модель на замовлення JACK L
Промисловий електромобіль з людиною на борту 
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Завдяки Zallys M12, найменшому буксирувальнику в нашому асортименті, Arneg World покращив 
операції з перевезення матеріалів і товарів всередині своїх складів.

ARNEG WORLD
Zallys M12 тягне і тягне візки на колесах всередині складу

M12
Електричний буксир, який можно тягнути, 

штовхати та керування вантажами на колесах

В аеропорту HONG KONG великі харчові візки легко переміщатись по коридорах обслуговування 
завдяки спеціальній версії Zallys M5.

HONG KONG AIRPORT
Zallys M5 використовується для роботи з харчовими візками

M5
Електричний штовхач для зовнішнього та 

внутрішнього використання
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В IKEA у Швеції Zallys M9 з дистанційним керуванням - найкращий вибір для безпечного та 
практичного поводження з візками для покупок, навіть на схилах.

Під час будівництва підземних тунелів у Брюсселі, переважним вибором був Zallys DUMPER JET 
завдяки простоті в експлуатації, безпеці та екологічності.

IKEA
Zallys M9 з дистанційним керуванням, щоб тягнути поїзд торгових візків

BRUXELLES METRO/UNDERGROUND
Zallys DUMPER JET для операцій з будівництва тунелів

M9 з дистанційним управлінням
Торговий та аеропортний електричний візок з 

дистанційним управлінням

DUMPER JET
Професійна електрична тачка з напівавтоматичним 

нахилом пропускання
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Спеціальний транспортний засіб Zallys JAY спеціально розроблений для прискорення операцій з 
обрізки або збирання в сільськогосподарській діяльності.

Обслуговування парків у DRESDNER ZWINGER PALACE стало легко завдяки Zallys JESPI, візку з 
електричною платформою, створеній для різних спеціальних застосувань.

DAL FORNO ROMANO WINERY
Zallys JAY використовується для обрізки та збирання 
винограду

DRESDNER ZWINGER PALACE
Zallys JESPI використовується для поливу рослин всередині 
парку

JAY
Чоловік-електрик на борту транспортного засобу для 

прискорення сільськогосподарської діяльності

JESPI
4-х колісні електричні візки платформи для різних 

спеціальних застосувань
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Makro вибрав компактний та практичний електричний буксир Zallys M9, обладнаний дистанційним 
керуванням, як штовхач візків у своїх супермаркетах.

Італійська національна залізнична компанія Trenitalia використовує електричний транспортний засіб 
Zallys JACK для підвищення продуктивності під час проведення робіт з технічного обслуговування 
всередині своїх станцій.

MAKRO
Zallys M9 з дистанційним керуванням для витягування кількох торгових 
візків

TRENITALIA
Zallys JACK для транспортування та обслуговування персоналу

M9 з дистанційним управлінням
Торговий та аеропортний електричний візок з 

дистанційним управлінням

JACK
3-х колесний електричний транспорт для 

персоналу
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