
MOBILIFT
PORTUGAL
WE MOVE YOUR WORLD

A Mobilift Portugal é uma empresa de
trabalho especializado na venda, aluguer e
manutenção de equipamnetos de
movimentação de cargas. São estes,
empilhadores de grande e pequeno porte,
gruas portuárias, veículos de carga elétricos e
muito mais. 



SOBRE NÓS
A Mobilift Portugal pertence ao grupo
internacional Peinemann Mobilift Group. 

Breve História
A Mobilift Portugal iniciou a sua atividade em
Outubro de 2008. Hoje conta com o maior parque de
empilhadores de grande porte a nível nacional,
incluindo a maior frota de Reachstackers.
A Mobilift Internacional apresenta mais de 5000
equipamentos distribuidos por Portugal, Oman,
Roménia, Polónia, Gana, Cuba e Costa do Marfim.
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MANUTENÇÃO E PEÇAS
A Mobilift está rodeada de fornecedores e
parceiros que nos permitem apresentar a
maior variedade de peças. 
Os nossos técnicos são especializados na
manutenção de toda a gama de
equipamentos Mobilift. 

Apresentamos serviços de aluguer de longa
e curta duração. Todos os nossos alugueres
apresentam manutenção incluída. Ideal para
quem se quer manter livre de preocupações.

Na Mobilift temos a preocupação 
de acompanhar o cliente de 
perto. Através de uma análise 
das cargas a transportar e infra-estruturas
da empresa, propomos a melhor solução
para o seu negócio 



EMPILHADORES 10 - 65 TON
A Konecranes apresenta a maior e mais
versátil gama de empilhadores de grandes
dimensões. Com capacidades compreendidas
entre 10 e 65 toneladas estes empilhadores
podem ser equipados para os mais diversos
trabalhos.  

EMPILHADORES DE VAZIOS
Robustos como qualquer outro Konecranes,
os empilhadores de vazios apresentam
capacidades das 8 às 12 toneladas e
permitem empilhar até 8 filas na vertical. 

REACHSTACKERS
Com capcidades compreendidas até às 46
toneladas os novos Reachstackers são mais
económicos que nunca. Equipados com a
tecnologia FLOW DRIVE permitem poupanças
até 30% do combustível. 
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Os novos Konecranes E-VER são equipamentos igualmente robustos.
A gama elétrica apresenta equipamentos das 10 às 18 toneladas. Os custos
de manutenção de um equipamento elétrico são bastante inferiores a um
equipamento de combustão a 5 anos.
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KONECRANES CONNECT
A partir de Abril de 2022 todos os
equipamentos entregues pela Mobilift
Portugal vão estar equipados com
TrueConnect.

TrueConnect é uma solução integrada que
permite ter acesso aos dados do seu
equipamento em qualquer lugar. Deste
modo, através de um smartphone ou
computador pode saber exatamente os
parâmetros do seu equipamento, desde a
data para revisão periódica, consumos de
combustível, a pressão dos pneus e muito
mais! 



PORQUE O FUTURO É
NOSSO!



A Mobilift é a única
representante portuguesa da
marca Spijkstaal. Uma gama de
veículos elétricos de reboque,
transporte de cargas e Minibus,
com capacidades até aos 
200 000Kg, ideal para handling,
distribuição last mile, hotelaria  e
indústria. 

O nosso Minibus é o único
homologado para circular em
estrada a nível europeu. 



A Mobilift representa a marca
Italiana Baumann Sideloaders.
Uma marca premium no segmento
dos empilhadores laterais.

Este tipo de equipamento é ideal
para a indústria da madeira e do
aço e para empresas com
infrastuturas de espaço reduzido. 
As máquinas Baumann
encontram-se disponíveis nas
modalidades elétrica e diesel com
capacidades entre as 3 e 50
toneladas. 



ALGUNS CLIENTES
MOBILIFT

TAP Portugal Infrastruturas de
Portugal PSA Sines

Tersado Megasa

Empilhador Konecranes 25
toneladas 2 ReachStackers

Konecranes 45 toneladas

4 ReachStackers
Konecranes 45 toneladas

1 ReachStacker
Konecranes 45 toneladas;
2 empilhadores
Konecranes de 42 e 16
toneladas 

Frota completa
Konecranes > +10
equipamentos;
2 Gruas Liebherr 420



CONTACTO
TEL Emai 

WebsiteMORADA

+351 212 338 130 geral@mobilift.pt

mobilift.ptRua Cabeço da Vigia
1-3 Apartado 20 - Lau
2951-901 Palmela

Mais informações?
Contacte-nos                  ->


