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Os equipamentos Baoli carregam mais de um século de experiência e desenvolvimento de soluções. 
A empresa é parte do Grupo Kion, conglomerado de origem alemã que atua no mercado desde 1900 
e que em todo o mundo é sinônimo de liderança, inovação e performance.

Esta publicação destina-se à informação geral. A Baoli reserva-se o direito de alterar ou descontinuar os produtos e/ou as especificações 
aqui contidos, a qualquer momento sem aviso prévio. Esta publicação não cria nenhum tipo de garantia por parte da Baoli, expressa ou 
implícita, incluindo, mas não limitando a qualquer garantia implícita ou de comercialização ou de adequação para um objeto específico.

Com sede no interior de São Paulo, na cidade de Indaiatuba, a marca chega ao Brasil com equipamentos 
de produção 100% nacional, desenvolvidos para a realidade brasileira com benefício do FINAME.

Baoli Brasil - Fabricação Nacional

Estar próximo de nosso cliente é um princípio



O Grupo KION tem presença global, oferecendo, por meio de suas sete marcas, produtos, serviços e 
soluções. Líder no mercado europeu e o segunda maior fabricante de empilhadeiras e tecnologia de 
armazenagem no mundo, é um dos principais fornecedores internacionais do setor na China. 

O Grupo é composto pelas marcas Linde e Still, que servem ao segmento Premium em todo o mundo, 
enquanto Baoli concentra sua operação nos segmentos Value e Economy. Fenwick é líder no mercado 
de manuseio de materiais na França; OM Still é um líder de mercado na Itália e Voltas é um dos dois 
líderes de mercado na Índia. Egemin Automation é um dos principais fornecedores de soluções de 
automação para fluxos logísticos, processos e infraestrutura. 

Primeira marca chinesa fabricada nas Américas, a Baoli chega ao Brasil oferecendo
o que há de mais moderno no mercado de empilhadeiras.

Performance e Segurança
• Comandos e alavancas
ergonomicamente posicionados
proporcionando uma operação 
segura e confortável.

Confiabilidade
• Chassi fabricado no Brasil
dentro de rígidos controles
de qualidade. Sistema de

combustível

Produtividade e Conforto
• Dupla opção de motor k21 & k25.
• Potência e economia para sua operação.

Ergonomia
• Banco ergonômico com
regulagem de inclinação e peso.

• Alavanca de posicionamento de 
fácil acesso e cinto de segurança
de dois pontos.

Nova torre
• Novo conceito de torre com perfis 
alinhados propiciando melhora na
capacidade residual do equipamento.

• Deslocador lateral integrado nacional.
• Garfos nacionais.

O GRUPO KION EM NÚMEROS

número 2 no
mercado global

Fundação do 
Motoren-Gesselschatt

de Guldner por
Carl von Linde,

Hugo Guldner e sócios 
Fundação

da OM

Fundação
da Still

Início de produção 
da empilhadeira em

Fenwick

mais de 13 mil
equipes de serviço 
multi-qualificadas

Receitas de mais
de € 4,6 bilhões

em 2014

Líder do segmento
no mercado europeu

O GRUPO KION
Nós mantemos o mundo em movimento.

mais de 22 mil
funcionários

presença em mais
de 100 países

cerca de 1.300 pontos
de venda ou serviço

100 1300
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FORMAÇÃO DO GRUPO KION 
Aquisições Linde e formação do Grupo Kion

Início de produção 
da empilhadeira 

na OM

Linde AG
assume a Still

Início de produção 
da empilhadeira na 

LMH (Hubtrac)

Início de produção 
da empilhadeira 

na Still

Aquisição
da Fenwick

Formação do
Grupo Kion, aquirido 

pela KKR / GSCP

Integração
da Baoli

JV com VoltasLinde AG
assume a OM

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

• Sistema de combustível 
GLP nacional.

• Facilidade na manutenção 
e estoque de peças.


