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   Campinas, 11 de março de 2021 
À  
ACAMAR 
Capão Bonito/SP 
A/c Sr. Cristiano 
E-mail: acamarcb@gmail.com 
 
Assunto: Empilhadeira à Combustão CLARK 
    
Em resposta à solicitação, segue abaixo cotação para empilhadeiras marca CLARK, descritas abaixo:  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
  
 

Modelo  
GTS25L 

Combustível GLP 

Capacidade no centro carga 500mm                                              2.500 Kg 

Tipo de torre Triplex 

Máxima elevação dos garfos 4.800 mm 

Altura torre abaixada 2.165 mm 

Elevação livre 980 mm 

Comprimento dos garfos 1.070mm 

Motor  Nova geração de motor, sem correia dentada 2,4L 70 CV 

Transmissão  Transmissão Split T-30 oferece maior facilidade                         
para acesso de manutenção. 

Direção  Hidráulica 

Freios – De Serviço Á disco banhado a óleo, com menor esforço operacional e livre de 
manutenção 

Painel  Display digital, indicador de baixa pressão do óleo do motor, 
temperatura do motor e transmissão, horímetro e indicadores de 

falhas. 

Ergonomia Alavancas hidráulicas e freio de estacionamento ao lado do 
operador 

Pneus Dianteiros / Traseiros Pneumáticos 

Peso operacional 3.900 KG 

Capacidade Residual a 6.100 mm 1.750 KG 
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Acessórios que acompanham o equipamento: 
 

• Kit de luzes: farol dianteiro e traseiro, luz de 
freio, ré e seta, alarme de ré e giroflex. 

• Kit de segurança: Extintor de incêndio e 
espelhos retrovisores. 

• Assento do operador anatômico com sensor de 
presença cinto de segurança de dois pontos e 
braços articuláveis. 

• Cor: padrão verde Clark 
 

 

 
CONDICÕES COMERCIAIS: 
 

DESCRIÇÃO VENDA 
VALOR 

UNITÁRIO           
QTD. VALOR TOTAL 

Empilhadeira GTS25L - GLP R$ 174.900,00 01 R$ 174.900,00 

 
Pagamento: A VISTA / CDC / Leasing / Proger. 
 
Prazo de entrega: 45 dias, salvo venda prévia. 
 
Frete: FOB Clark Campinas/SP – cliente retira. 
 
Faturamento: Mason Equipamentos 
 
Impostos: ICMS 13,3% - SP 
IPI: Isento 
 
Validade do orçamento: 10 (dez) dias, a contar da data de envio. 
 
GARANTIA: Um (01) ano ou 2.000 horas, o que ocorrer primeiro, desde que todas as manutenções preventivas tenham sido 
realizadas com peças originais CLARK e intermédio de Distribuidor Autorizado.  
Opcional: Garantia de 3 anos ou 5.000 horas, mediante assinatura do contrato exclusivo de manutenção.  
.  
 

Clark / Distribuidor presente no Brasil há mais de 55 anos. 
Mais de 1.400.000 máquinas produzidas – a maior frota em operação. 

Maior e mais qualificada rede de distribuidores com 37 pontos de apoio em todo o território nacional. 
O melhor suporte de peças de reposição e serviços 

 
 
 

Me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos técnicos e comerciais. 
 
 
Atenciosamente, 

 

 

Nayan Silva 
Consultor de Vendas - Empilhadeiras Clark 
     

  (19) 9 9777-3502 / (19) 3762-3400 
      

  nayan.silva@masonequipment.com.br 
      

  www.masonequipment.com.br 
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