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TVH in een notendop

© November 2011 TVH Parts NV, Brabantstraat 15, B-8790 Waregem. Alle rechten voorbehouden. Deze publicatie mag, noch geheel, noch gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd 
of meegedeeld (gekopieerd, opgenomen, gebruikt in een systeem voor gegevensopslag, enz.) in enige vorm, hetzij elektronisch of mechanisch, zonder de voorafgaande en 
uitdrukkelijke toestemming van TVH Parts NV. TVH®, TotalSource®, SmartSweep®, TotalLifter®, Climax®, Energic Plus® and Lazy Sweeper® zijn gedeponeerde handelsmerken van 
TVH Parts NV. TVH is een leverancier van reserveonderdelen en accessoires voor de vervolgmarkt, geschikt voor het onderhoud en de herstelling van OEM-apparatuur. OEM-
referenties en merken zijn enkel indicatief en betekenen niet dat de accessoires en/of onderdelen afkomstig zijn van de originele apparatuur- of onderdelenfabrikant. Onder 
voorbehoud van drukfouten. Foto’s en afbeeldingen dienen enkel ter identificatie. Alle verkopen zijn onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden op www.tvh.com/avv

In deze brochure brengen we u nieuwtjes over onze Parts & Accessories Division. Op het einde kunt u ook meer informatie vinden 
over de Equipment Division.

TVH – Group Thermote & Vanhalst is wereldwijd actief met twee grote divisies:

Parts & Accessories Division
Dit departement levert alle onderdelen en accessoires voor heftrucks, 
hoogwerkers, verreikers, veegmachines, havenmateriaal, ….

We hebben steeds 450 000 artikelen op stock en onze database bevat 
meer dan 16 000 000 referenties.

Equipment Division
Onze Equipment Division heeft steeds 2100 nieuwe en 
tweedehands heftrucks en hoogwerkers op stock. Op aanvraag 
kunnen we elk type heftruck aanpassen aan uw specifieke wensen.

Parts & Accessories Division biedt u:

-	 Een	one-stop	shop:	alles	wat	u	nodig	heeft	op	één	

plaats	beschikbaar

-	 Een	snelle	levertijd:	wereldwijde	levering	in	24/48	h

-	 Een	uitgebreide	stock:	450	000	stukken	op	stock

-	 Het	online	offerte-	en	bestelprogramma	

	 Quick	Source

-	 Ondersteuning	door	onze	verkoopafdeling	in	

	 32	talen

-	 Technische	ondersteuning

-	 Een	excellente	klantenservice:	klantentevredenheid	

is	onze	eerste	zorg!	
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450 000  
artikels op stock

16 000 000 
gekende referenties

De kracht van één bron

Abeko
Aichi 

Allis Chalmers- 
Kalmar AC
Armanni
Artison

Asea
Atlet

Audureau
Ausa
Baka

Balkancar
Baoli

Battioni e Pagani
Baumann

Belet
Bobcat
Bolzoni
Bonser

Boss
Brunilift

BT
Bulli Kahl

BV Vestergaard
Cangaru

Carer
Carreffe

Caterpillar
Cesab

Charlatte
Clark

Comac
Conveyancer

Coventry Climax
Crown

CTC
CVS Ferrari

Dalian
Dambach
Dantruck
Datsun

Deca
Desta

Dhollandia
Dieci

Dino Lift
Dulevo
Ecolift

Eurolifter
EP

Faba
Fantuzzi
Fenwick
Genie*

Genkinger
Grove
Hako
Halla

Hangcha (HC)
Harlan

Haulotte*

Heden - Dantruck
Heli

Henley
Hyster

Hyundai
Icem
Incab
Indos

Italmacchine
JCB
JLG*

Jumbo
Jungheinrich

Kalmar
Kärcher

Kentruck-Robur
Kinglifter Terberg

Komatsu
Kooi Aap

Lafis
Lancer Boss

Lansing
LGM
Lifter
Linde

Loc
Logitrans

Lugli
Magliner
Manitou

MBB
Merlo
Miag
MIC

Minuteman
Mitsubishi

Moffett
Montini

Mora
Nichiyu-Nyk

Niftylift
Nilfisk-Advance

Nissan
Noblelift

Nuova Detas
O & K
OM

OMG
Patria

Peg - Fenwick

Pimespo
Powerboss

Pramac
Prat

Ranger
RCM
Rocla
Salev

Samag 
Sambron
Samsung

Sanderson
Saxby

Sichelschmidt
Sisu

Skyjack
SMV Konecranes

Steinbock
Still

Stocka
Stocklin
Svetruck

Tailift
TCM

Tecnocar
Tennant

Terex
TotalLifter

Toyota
Unitrac
Upright
Valmet
Wagner

Whiptruck
Yale

Yang - Yam - Puma

Erkend Fluke verdelerErkend Beta verdeler

Erkend Europees 
service & repair-center

alle merken onder één dak!

* Voor onze catalogen met geschikte vervangonderdelen voor deze merken, zie p 32
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Productgroepen

Verbruiksgoederen

Stroomvoorziening en accessoires

Elektrische controlesystemen en componenten

Elektrische verbruiksgoederen
Hardware

Labels en stickers
Onderhoudsproducten

Oliën en smeermiddelen
Verf en accessoires

Veiligheids- en opslagproducten
Gereedschappen en accessoires voor het 

atelier
...

Batterijkabels
Hijsbalken voor batterijen

Batterijconnectoren
Batterijvulsystemen

Batterijen
Hoge frequentieladers

Loden batterijverbindingen
Multivoltage batterijladers

...

Batterijschakelaars
Contactoren

Contacten
Sturingen voor heftrucks en regelaars 

Elektronische componenten
Hoge frequentienoodschakelaars

Encoders
Knipperlichten

Fluke meters en gereedschappen
Voetschakelaars

Zekeringen

In de kijker! p 20 - 21

In de kijker! p 10 - 11

In de kijker! p 12 - 13
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Productgroepen

Elektrische uitrusting en accessoires

Elektrische motoren en onderdelen

Hydraulica

Elektronische toegangscontrolesystemen
Achteruitrijalarmen

Batterijbeveiliging
Batterijontladingsmeters

Verlichting
Camerasystemen

Curtis meettoestellen
DC/AC-convertoren

...

Koolveren
Koolborstels

Elektrische DC-motor koelschroeven
Nieuwe en vernieuwde elektrische motoren

...

Gevulde accumulatoren
Automatische slanghaspels voor lucht en water

Cartridge injectiepompventielen
Complete verdeel- / bijzetventielen en handvatenset

Elektrische slangoprollers
Schakeltandwielen/koppelingen

Perskoppelingen
Hydraulische cilinders

Hydraulische haspelleidingen
Hydraulische slangen

...
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Productgroepen

Starters, ontstekings- en brandstofsystemen

Motoren, filters, koel- en uitlaatsystemen

Aandrijving en besturing

Alternatoren
Carburatoren

Verdelerkappen
Stroomverdelers

Benzinepompen diesel
Benzinepompen

Ontstekingskabels
Ontstekingsbobijnen

Contactslotonderdelen
LPG-onderdelen
Injectiepompen

...

Filters
Koelventilatoren

Cilinderkoppen
Aandrijfriemen

Vliegwielen
Meters

Onderdelen voor motorrevisie
Voorfilters

Radiatoren
Rubberslangen

Thermostaten

Automatische transmissieschijven
Kogelgewrichten van stuurassen

Steekassen
Drukgroepen

Ontkoppelingsschijven
Koppelingstrommels

Differentiëlen
Aandrijfassen

Tandwielen
Reductoren

Rubberen koppelingen
...

In de kijker! p 15
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Productgroepen

Remmen en kabels

Banden, wielen en zwenkwielen

Vorken, masten en voorzetapparatuur

Onderdelen voor pneumatische remmen
Remverstellers

Rem- en koppelingscilinders
Complete remstellen

Rembanden
Remtrommels

Remvloeistofreservoirs
Rembeleg

Remschoenen
Rempucks

Kabels
...

Rubberen kussens voor rupsbanden
Rubberen rupsbanden

Volle banden
Zwenkwielen

Aandrijfwielen
Rijplaten

Luchtbanden
Bandages

Velgen
Vorkwielen

Rollen
...

CAM-voorzetapparatuur
Laadrampen voor pallettrucks

Vorkgemonteerde scheppen
Vorkenborden

Kettingen
Kraanarmen

Vatenklemmen
Vorkverlengsels

Vorkenrotatoren
Vorken

Zandstrooiers

In de kijker! p 28 - 29
p 31
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Productgroepen

Cabines, zetels en motorkappen

Transpalletonderdelen

Cabineverwarmingen
Cabinesloten

Koppelingen en trekhaken
Documenthouders

Gasveren
Motorkappen

Achteruitkijkspiegels
Rubberen vloermatten

...

Hydraulische pompgroepen
Dichtingssets

Complete stuurstangen
Wielsetten

...

Veegmachines, schrobbers en onderdelen

Cilindrische borstels
Polijstschijven

Ringborstels
Schuurborstels

Zijborstels
Afstrijkers

...

In de kijker! p 30 & 33
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oplossing: rEpLUs batterijregenerator
Loodsulfaat wordt verwijderd door het 
elektrische hoogfrequente trillings-
proces van de batterijregenerator. Dit 
leidt tot een verhoogde dichtheid van 
het elektrolyt. De interne weerstand 
is lager, de batterij hersteld en de 
capaciteit van de batterij (Ah) hoger. 
Deze batterijregeneratie is van 
toepassing op gel- en loodzwavel-
zuurbatterijen.

hoe moet u de batterijregenerator 
gebruiken? 
• Indien u een BDX-ontlader heeft: 

ontlaad de batterij en druk een verslag 
af van de resterende batterijcapaciteit 
om te weten wat de huidige capaciteit 
is. 

 Na de BDX-ontlading moet de batterij 
tot 100% heropgeladen worden 
vooraleer u de regenerator gebruikt. 
Wanneer u deze procedure na de 
regeneratie en lading herhaalt, zult 
u een goed idee krijgen over de 
capaciteit die u gewonnen heeft.

• Indien u geen BDX-ontlader heeft: 
 de batterij moet volledig (100%) 

geladen zijn vooraleer u de 
regenerator gebruikt. 

resultaten na de regeneratie:
• De levensduur van uw batterijen 
 verhoogt aanzienlijk.
• De ontladen energie DC/AC is 
 omgezet. Deze energie kan terug op 

het elektriciteitsnet geplaatst worden 
en is dus herbruikbaar.

• Minimale onderhoudskost.
• Duurzaamheid: bijna permanent 

gebruik door de circuits te vereen-
voudigen en de beste componenten 
te gebruiken.

• Gemakkelijkste toepassing: toegepast 
automatiseringsprogramma.

De BDX is een automatische 
batterijontlader/-analysator, ontworpen 
om de efficiëntie van industriële 
batterijen van eender welk type, voltage 
en capaciteit, te testen. Deze apparatuur 
kan worden geprogrammeerd om 
de batterij met een nauwkeurig 
gecontroleerde constante stroom – 
regelbaar van nul tot de maximale 
nominale waarde – te ontladen terwijl 
het batterijvoltage onder controle wordt 
gehouden. Tijdens de ontlading van 
de batterij, meet het controlepaneel 
de totale capaciteit (Ampère – Uur) 

ontladen uit de batterij. 
Als het batterijvoltage de minimum 
geprogrammeerde waarde of de 
maximaal geprogrammeerde testtijd 
bereikt heeft, sluit de BDX automatisch 
af. De gemeten parameters blijven 
beschikbaar voor de gebruiker. De 
BDX is zeer eenvoudig te gebruiken en 
vereist geen specifieke opleiding. De 
test programmeren neemt amper twee 
minuten in beslag en de procedure is 
volledig geautomatiseerd.

Special: Batterijonderhoud
Batterijonderhoud

1 . Batterijregeneratie 
Wanneer de energiecapaciteit van een batterij is opgebruikt en de batterij wordt heropgeladen tijdens de 
normale werkcycli, bouwen sulfaatkristallen zich geleidelijk op de elektroden op. Doordat deze kristallen de 
batterij eigenlijk verstikken, brengt de batterij onvoldoende stroom over. Dit loodsulfaat verhoogt de
interne weerstand en verlaagt het gewicht van elektrolyt. Het proces van sulfaatopbouw is onvermijdelijk. 
Erger nog, na 3-4 jaar versnelt dit proces aanzienlijk. Vandaar de vrije val van de productiviteit van uw 
batterij op die leeftijd.

2 . BDX batterijontlader/analysator
Deze ontlader is perfect te gebruiken in combinatie met de regenerator. Voordat u uw batterij regenereert, 
kunt u met de BDX de batterij die u nieuw leven wil inblazen, ontladen.



11

Batterijonderhoud

Waarom zou u deze Fluke TIS of TI9 Warmtebeeldcamera kopen?
• De best betaalbare warmtebeeldcamera op de markt die voldoet aan de 

vooropgelegde RESNET infrarode inspectiestandaard
• Hoogste resolutie in zijn prijsklasse: 120 x 120 (TIS), 160 x 160 (TI9)
• De enige beeldcamera in zijn prijsklasse met veelzijdige, handmatige 

scherpstelling
• Grootste display (3,7”) in zijn prijsklasse: 30% groter dan andere beeldcamera’s
• Lange levensduur van de batterij, nl. 4 uur.
• Robuust omhulsel ontworpen om val van 2 meter te doorstaan
• Bekroond ergonomisch ontwerp
• Vertrouwde kwaliteit gegarandeerd door Fluke

Kenmerken:
• Gemakkelijke meting van moeilijk te bereiken stalen
• Groot LC display met achtergrondverlichting
• Meetcel met controlevenster en achtergrondverlichting
• Mogelijkheid om de opgemeten data naar Excel te exporteren (.xls of .csv)

 Geïnteresseerd in reinigings- en onderhoudsproducten voor uw batterij?
 Zie p 20

3 . Fluke TI9 – TIS Warmtebeeldcamera’s
Met deze warmtebeeldcamera is het makkelijk om slecht functionerende batterijcellen op te sporen. Wijs met 
de beeldcamera naar de batterij en u zult de warmere cellen zien. Dit zijn de cellen waar u extra aandacht 
aan moet besteden.

4 . Digitale hydrometer
Deze gebruiksvriendelijke, compacte digitale hydrometer meet de zuurtegraad in uw batterij. 
Zo weet u wanneer de batterij geladen moet worden. 

5 . Regeneratiepakket
Kies het juiste pakket op maat van uw behoefte om uw batterijen volledig te gebruiken:

REF 139TA1914 REF 139TA1915 REF 139TA1916

Batterijregenerator

139TA1918 (0-300 Ah)

139TA1917 (0-500 Ah)

138TA6595 (0-1000 Ah) X X X

Warmtebeeldcamera

139TA1677 X X

Digitale hydrometer

138TA7531 X X

BDX ontlader/analysator

124TA2653 X X
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Ons elektronicadepartement is een van de snelst groeiende afdelingen van TVH. We hebben meer dan 40 
gekwalificeerde elektronici in dienst die u ondersteuning bieden en uw kaarten en sturingen herstellen. 
In Europa zijn we de grootste en meest diverse hersteller van elektronische onderdelen op het vlak van 
heftrucks. Ons herstelprogramma groeit nog elke dag en we blijven zoeken naar gekwalificeerd personeel 
om ons programma uit te breiden en u een nog betere service te kunnen bieden. Bovendien specialiseert een 
elektronicus zich in 1 à 2 merken, zodat we u ervaren merkspecialisten kunnen bieden die kwaliteit leveren!
 
Onze elektronici worden ondersteund door ons R&D-team, dat schema’s maakt van printplaten en alle nodige apparatuur 
ontwikkelt om de onderdelen te testen.

Een van de snelst groeiende afdelingen van TVH
Onze elektronica-afdeling:

Elektronica-afdeling

Nieuws:
Onze elektronica-afdeling verhuist binnenkort naar een nieuwe locatie die plaats biedt aan meer dan 100 technici. Dit is een 
belangrijke investering als je weet dat meer en meer heftrucks elektrisch aangedreven worden en steeds meer elektronische 
onderdelen bevatten.
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Elektronica-afdeling

Cijfers en weetjes:
-	 We	herstellen	meer	dan	15	000	printplaten	per	jaar.

-	 Alle	sturingen	worden	uitgebreid	getest	op	laadvermogen.

-	 We	geven	6	maanden	garantie	op	alle	nieuwe	en	herstelde	stukken,	alsook	

op	alle	ruilstukken.

-	 U	kunt	uw	eigen	stuk	ook	opsturen	ter	herstelling	indien	er	geen	ruilstuk	

beschikbaar	is.	

-	 Sinds	2009	is	TVH	een	erkend	Curtis	Service	&	Repair-center	

in	Europa.

-	TVH	is	een	erkend	Sevcon-verdeler	en	repaircenter.

-	 TVH	koopt	magneetkernen:	stuur	ons	een	lijst	met	uw	

referenties	en	wij	sturen	u	een	op	maat	gemaakte	offerte.

-	 We	herstellen	ook:

	 	 *	Joysticks/displays/rijschakelaars

	 	 *	HF-laders

	 	 *	Elektronische	onderdelen	voor	hoogwerkers

Danaher ac superDrive
gebruikt voor BT, Jungheinrich, 

Crown, Hyster, Yale, Heli…

Zapi acE2
gebruikt voor BT

Bosch Module
gebruikt voor Linde H12-20/03 

serial 350-03

Display
gebruikt voor Linde

hyster Display

Kaart voor disselkop
gebruikt voor BT 

Enkele producten die we 
recent hebben toegevoegd 
aan ons herstelprogramma

power Module
gebruikt voor JLG tele-
scopische hoogwerkers

h-bridge
gebruikt voor Mitsubishi

Logische kaart
gebruikt voor Mitsubishi

sturing + dashboard
gebruikt voor Still R20-R60

Mikropuls-as2405
gebruikt voor Jungheinrich

can-bus joy stick
gebruikt voor Hyster

SEVCON
TECH/OPS

Stuur ons een lijst met de magneetkernen die u gebruikt via volgende link en wij maken voor u een offerte op maat: 
http://www.tvh.com/promotion/leaflets/cores/cores-purchase_form.xls. 
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Nieuw in ons gamma
TotalSource® zepen en reinigingsdoekjes!

Niet enkel uw handen zullen er dol op zijn 

Zepen en reinigingsdoekjes

Premium Quality Handzeep

Premium zeepaanvuller

Premium zeepreinigingsdoekjes

rEF 139Ta2787
Reinigende handcrème met natuurlijke 
scrubdeeltjes
3000 ml
Premium Soap muurhouder en hendel 
(REF 139TA3259) niet inbegrepen

voordelen
• Huidvriendelijk
• Heerlijke geur
• Ontvettende zeep

rEF 139Ta2789
Heerlijk geurende, ontvettende handzeep.
3000 ml

voordelen
• Navulpak

rEF 139Ta2788
Handreinigingsdoekjes
90 stuks

voordelen
• Geen water of extra zeep nodig
• Heerlijke geur
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7 feiten over filters:
Filters

Feit 1: Een filter gaat veel langer mee 
als hij correct gemonteerd wordt en op 
tijd onderhoud krijgt .
Een filter is een zwakke schakel: bij te 
veel druk of een te grote vervuiling zal 
de filter het begeven. Op tijd een onder-
houd voorkomt een vroegtijdige breuk.

Feit 2: U kunt met een filtersleutel een 
filter makkelijk losmaken .
Soms is het niet eenvoudig om een filter 
los te maken. TVH heeft verschillende 
modellen filtersleutels, om deze klus 
heel wat makkelijker te maken. 

Feit 3: Een voorfilter filtert het over-
grote deel van het vuil uit de lucht voor-
aleer de lucht in de filter terechtkomt .
Een voorfilter wordt nog voor de lucht-
filter gemonteerd en zorgt dan voor een 
eerste filtering. 

Voordelen:
• De luchtfilter gaat langer mee
• De motor wordt minder belast en gaat 

langer mee
• De effectieve aanzuigkracht van de 

motor wordt behouden voor een 
maximale efficiëntie en vermogen

• Minimaliseert dure stilstandtijd

Feit 4: Een filterkit kan u het leven 
makkelijker maken . 
TVH kan u een filterkit aanbieden op 
basis van de machinegegevens of voor u 
op maat gemaakt. Zo krijgt u in één keer 
de olie-, lucht-, brandstof-, transmissie- 
en hydrauliekfilter samen.

Feit 5: Bepaalde technische info is 
noodzakelijk om een filter te kunnen 
opzoeken . 
Als u geen juiste referentie van een filter 
kan doorgeven, en u wenst dat TVH de 
filter voor u opzoekt, dan moet u ons 
zeker volgende gegevens bezorgen:

• Welke filter hebt u nodig: oliefilter, 
luchtfilter, brandstoffilter, hydrauliek-
filter, transmissiefilter

• Binnendiameter, buitendiameter en 
hoogte (uitgedrukt in millimeter)

• Bij een spin-on filter: de correcte 
schroefdraadafmeting

• Metrische draad: M16, M18, M20, …
• Duimse maat: ¾” UNF, 1” UNF, 7/8” UNF
• Gasdraad: ¾” NPT, ¾” BSP, 1” NPT, … 

Feit 6: TVH is sinds 1 januari 2008 
Factory Distributor voor Baldwin filters . 
Naast ons uitgebreid assortiment filters 
van TotalSource® en Match levert TVH nu 
ook het complete gamma van 
Baldwinfilters. Baldwin is een 
wereldwijde producent van filters voor 
intensief gebruik. Met meer dan 6000 
producten waaronder lucht-, smeerolie-, 
koelvloeistof-, transmissie- en 
hydrauliekfilters, biedt Baldwin uw 
materieel een intensieve bescherming. 

Feit 7: U kunt via TVH Quick Source 
gemakkelijk zelf filters opzoeken
Via TVH Quick Source kan u zelf de juiste 
filter opzoeken via de module Quick 
Reference. Aan de hand van het merk, 
het type en het serienummer van de 
machine en de gegevens op de motor 
kan u uit 4000 types de juiste referentie 
terugvinden. Meer info over TVH Quick 
Source vindt u op p 26-27.

Zoek online uw gewenste filter!

REF 105TA2779

REF 125TA6874

REF 105TA2782

PS ProductSearch

QR QuickReference

QS TVHQuickSource

WI WorkerID

QR QuickReferenceQP QuickPrice

Sup QuickSupply IC InfoCenterPI ProductInfo

IB IdeaBox DM DocumentManagerCS CustomerServices

IG InfoGate TD TVHDocumentsQS QuickSearch

PS ProductSearch

QR QuickReference

QS TVHQuickSource

WI WorkerID

QR QuickReferenceQP QuickPrice

Sup QuickSupply IC InfoCenterPI ProductInfo

IB IdeaBox DM DocumentManagerCS CustomerServices

IG InfoGate TD TVHDocumentsQS QuickSearch

Binnenkort verkrijgbaar in Product Search
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Kwaliteit kan verschillende vormen aannemen. Als u bijvoorbeeld even stilstaat bij het proces dat uw 
bestelling bij TVH doorloopt, dan ziet u dat op vlak van kwaliteit met heel wat aspecten rekening moet 
worden gehouden. Dat is precies wat TVH doet: de kwaliteitscontrole van de producten in onze goods-in 
afdeling, een rating systeem voor onze leveranciers, een perfecte service door uw contactpersoon in de 
verkoop-afdeling,... Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe “Kwaliteit” deel uitmaakt van TVH. 
In dit artikel gaan we verder in op nog een ander aspect van het kwaliteitsbeleid van TVH, namelijk de test-
banken die het ons mogelijk maken een hele waaier aan onderdelen op verschillende manieren te testen.

Verslag vanuit de werkplaats van TVH: testbanken.
De kwaliteit die u verdient:

Wij geven om kwaliteit!

Het leveren van kwaliteitsonderdelen 
heeft altijd al deel uitgemaakt van onze 
bedrijfsfilosofie. Niet enkel nieuwe 
onderdelen worden onderworpen aan 
een strenge kwaliteitscontrole, ook ons 
uitgebreid gamma van tweedehandse 
onderdelen wordt getest voor ze naar 
onze klanten overal ter wereld worden 
gestuurd. Deze testanalyses hebben 
onlangs een extra boost gekregen 
met de ingebruikname van de nieuwe 
testbanken.

Niet minder dan achttien machines, 
analysators en simulatietoestellen maken 
deel uit van de kwaliteitsprocedure van 
TVH en laten ons toe onze producten 
te testen. Als gevolg daarvan kunnen 
we onze klanten garanderen dat onze 
onderdelen perfect funtioneren.

Maar wat bedoelen we precies met 
“testbanken”? Laten we enkele van deze 
toestellen eens van dichterbij bekijken 
om te zien hoe TVH u de kwaliteit die u 
als klant eist en verdient, kan bieden.

Testbank voor hydraulische kleppen 
Omdat het hydraulische circuit uiterst 
belangrijk is voor het goed functioneren 
en voor de veiligheid van de machines, 
vond TVH het van belang een test-
toestel voor hydraulische kleppen te 
ontwikkelen.

De test maakt het mogelijk om de 
werkdruk van de klep te allen tijde te 
controleren en eventuele interne lekken 
op te sporen. De hydraulische klep of 
orbitrol wordt in een gesimuleerde 
werkomgeving getest: ze wordt via de 
testbank vastgekoppeld aan een heftruck 
die werd aangepast voor deze test. Alle 
functies en circuits die de klep gebruikt 
als ze in werking zou treden, worden 
nagebootst en dus getest: opheffen, 
kantelen, oliecircuits in de hef- en 
stuurcilinder,...

Bij een extra test voor lekkages wordt 
een tegendruk opgewekt door middel 
van hydraulische stikstofaccumulators. 
Hiermee simuleren we de verschillende 

hoeveelheden druk die de klep te 
verduren kan krijgen, zodat we elk lek, 
hoe klein ook, kunnen ontdekken.

Testbank voor hydraulische cilinders

De hydraulische cilinders vormen een 
ander uiterst belangrijk onderdeel 
van de heftruck. Op een gelijkaardige 
manier als bij de kleppen testen we 
de cilinders op lekkages door ze in 
een gesimuleerde werkomgeving te 
plaatsen. De zuigerstang bijvoorbeeld, 
wordt voortdurend van een ingetrokken 
naar een volledig uitgestrekte positie 
bewogen om de kracht en compactheid 
van de dichtingen te testen en om de 
opgebouwde druk te meten voordat 
de zuigerstang in beweging is. Deze 
tests worden uitgevoerd met gefilterde 
hydraulische olie op werktemperatuur.

TVH heeft twee onafhankelijke 
hydraulische aggregaten zodat we 
voldoende testvermogen kunnen 
garanderen in elke situatie.
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Tester voor elektrische motors

Veel productgroepen worden 
onderworpen aan tests en elektrische 
motors vormen daarbij geen 
uitzondering. Dit belangrijke onderdeel 
van de elektrische heftruck wordt zowel 
in inactieve als actieve toestand getest. 
De algemene toestand van de motor, en 
meer specifiek het energieverbruik en 
spanningsverlies, wordt getest. 
Na deze test wordt de motor op de 
golftester aangesloten. Dit toestel 
maakt het mogelijk om de weerstand 
van de wikkelingen en koppelingen 
van de motor te testen en gaat na 
of de elektrische balans optimaal is. 
De golftester kan alle metingen voor 
toekomstig gebruik opslaan (voor 
bijvoorbeeld toekomstige herstellingen) 
en laat ons zo toe om aan iedere 
motor een andere identiteit met eigen 
applicaties toe te kennen.
Net als bij de vorige testbanken kan de 
klant de testresultaten aanvragen.

Testbank voor automatische 
transmissies
Volgens sommigen is dit één van de 
belangrijkste testtoestellen. Zoals u weet, 
is de transmissie één van de duurdere 
onderdelen van elke machine en moet 
die vlot en probleemloos werken als ze 
bij de klant wordt geleverd. TVH kan dit 

garanderen dankzij meerdere testbanken.
Grote automatische transmissies zijn 
aan een V8 dieselmoter gekoppeld 
en worden aan strenge tests 
onderworpen. Onze technici testen 
tegelijkertijd de werkdruk, de druk van 
de koppelomvormer, de pompdruk en 
de druk op de versnellingsbak. Als een 
bepaalde drukwaarde niet is bereikt, 
wordt de transmissie aangepast tot de 
technicus en de testbank de werking 
ervan goedkeuren. 

Kleinere transmissies worden getest in 
een opstelling met een hydraulische 
eenheid en de elektronica nodig om 
continu het drijfwerk en de rotaties aan 
te passen.

Hydrostatische transmissies en orbitrols 
ontsnappen evenmin aan de testbanken 
van TVH. Hoewel de “bank” in dit geval 

meer weg heeft van een heftruck... We 
hebben een Linde 351 omgebouwd 
tot een testmachine om zo accuraat 
mogelijk een werkomgeving na te 
bootsen. Elke functie die de transmissie 
bij de klant zal moeten uitoefenen wordt 
hier getest: rijden, remmen, versnellen, 
evenwicht vinden tussen linker- en 
rechterwiel en stilstaan.
Het spreekt voor zich dat TVH ook 
volledige transmissiekits aanbiedt. 
Meer informatie op www.tvh.com/
newsflash/2009/04/tranmissionkits/eng.

Meer?
We kunnen eerlijk gezegd nog een 
tijdje doorgaan. Onze testbanken voor 
starters, gasveren, ons 3D-testtoestel of 
onze hardheidstester kwamen hier niet 
aan bod. Er is dus nog veel meer, en als 
u wilt, kunt u alles over ons streven naar 
kwaliteit lezen in ons Quality Charter: 
www.tvh.com/qualitycharter. 

Van één ding mag u zeker zijn: kwaliteit 
primeert bij TVH en we hopen u te 
hebben verduidelijkt hoe we onze 
doelstelling om kwaliteitsonderdelen te 
leveren proberen te bereiken!

Wij geven om kwaliteit!

Tvh parTs nv • parTs & accessories Division

Brabantstraat 15 • BE-8790 Waregem

T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com

QUALITY CHARTER
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Wist u dat...
•  . . . TVH-bay heel wat interessante onder-

delen aanbiedt aan bodemprijzen?
 Op www.tvh.com/tvhbay vindt u een 

waaier van moeilijk te vinden producten 
aan bodemprijzen: banden, lichten, zetels, 
vorken, wielen voor transpalletten,...

 De onderdelen op TVH-bay zijn in twee 
categorieën opgesplitst: “Product-

 gebonden” en “Merkgebonden”. 
 Alle producten zijn voorradig en kunnen 

dus snel geleverd worden! Als een bepaald 
product recent werd uitverkocht verschijnt 
‘Uitverkocht! Te laat!’ naast de referentie. 
Aarzel niet om uw bestelling te plaatsen 
want op = op!

•  . . . TVH-bay beschikbaar is in 16 talen?
 Als u naar de website van TVH-bay surft, 

kunt u bovenaan de gewenste taal kiezen 
door een van de vlaggetjes aan te klikken. 
Op die manier kunt u de producten in uw 
eigen taal bekijken.

•  . . . u op TVH-bay producten gemakkelijk 
kunt terugvinden via de zoekfunctie?

 Via de optie ‘Zoeken’ kunt u zelf producten 
opzoeken (zie printscreen):

• Klik op ‘Zoeken’ (1)
• Geef een referentie (2) of omschrijving (3)
 in
• Geef aan in welke categorie u wilt zoeken 

(4) (product- of merkgebonden)
• Klik op ‘Zoeken’ (5)
• U krijgt een overzicht van de 
 zoekresultaten.

 Als u op merk wil zoeken, klik op de 
blauwe ‘i’  om op merk te zoeken. In 
deze lijst staan enkel de merken waarvan 
er referenties op TVH-bay staan. U kunt 

 enkele beginletters ingeven en 
op “Zoeken” klikken. U krijgt dan 
een overzicht van alle merken die 
overeenkomen met de opgegeven criteria.

•  . . . u op TVH-bay een eigen selectie van 
 producten kunt bekijken, met alle 
 technische informatie en foto’s erbij?
 Als u technische informatie en/of foto’s 

van producten waarin u geïnteresseerd 
bent wilt bekijken, klik dan op het 

 selectievakje aan de rechterzijde van het 
scherm.

 U kunt meer dan één product tegelijkertijd 
selecteren of u kunt ook alle producten 
van een hoofd- of subgroep in één keer 
selecteren door de vakjes naast “alles (de)
selecteren” aan te vinken.

 Wanneer u alle gewenste producten 
heeft geselecteerd, klikt u op de knop 
“Afdrukken”  en een nieuw, 

 printvriendelijk scherm zal worden 
 geopend. Daarna volgt u gewoon de 

specifieke instructies voor uw printer 
indien u een overzicht van de 

 geselecteerde producten wilt afdrukken. 
Als u ze enkel op het scherm wilt bekijken, 
kunt u het venster van de printer gewoon 
sluiten door op ‘Annuleren’ te klikken.

• ... er regelmatig nieuwe onderdelen op 
TVH-bay geplaatst worden?

 TVH-bay wordt dagelijks geüpdatet. 
 Bij de nieuwste artikelen verschijnt er 

‘Update’ bij de productcategorie en
  ‘  Recent toegevoegd op TVH-bay’ bij 

de referentie.
 Sla de link van TVH-bay bij uw favorieten 

op. Zo kunt u regelmatig de nieuwste 
referenties op de site bekijken!

de online winkel met meer dan 2000 
nieuwe en tweedehandse producten!

TVH-bay, 
TVH-bay

Garage-, veiligheids- en papieronderdelen

opBErGDoos MaGaZijn

Referentie: 100BY3736

Omschrijving: 
Magazijnbak

Staat: Tweedehands

Prijs/Stuk: € 3,9

Prijs/10 Stuks: € 3,2

Prijs/20 Stuks: € 2,85

Technische fiche:
Plastieken bak, 
Afmetingen: 420 x 170 x 95 
mm, Minimale bestel-
hoeveelheid: 3 stuks! De 
magazijnbakken worden 
gebruikt en verkocht in 
de staat waarin ze zich 
bevinden

www.tvh.com/tvhbay

TVH-bay is de online winkel van TVH waar u echte koopjes kunt doen!
Alle onderdelen van TVH-bay zijn uit voorraad leverbaar en kunnen dus snel geleverd worden.
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Winterproducten
Winterproducten

We genieten nog even van de laatste mooie dagen, maar de winter komt er binnenkort weer aan. 
Deze koude maanden brengen ook specifieke problemen met zich mee voor uw heftruck. 
Maar geen nood: hieronder maken wij u warm voor een aantal typische winterproducten.

Ruitenwissers
Behoud een klare kijk vanuit de heftruck 
en veeg de regendruppels weg: 
ruitenwissers, ruitenwissermotoren, 
ruitensproeiervloeistof, ...

Quickstart
Uw motor is in één-twee-drie opgestart 
met deze Quickstart, zelfs bij 
vriestemperaturen.

Verwarming
Laat u niet verrassen door de kou, 
met een verwarmer krijgt u het zo weer 
warm.

Onderhoud
Bescherm uw heftruck tegen de vries-
kou: antivries, ruitensproeiervloeistof, 
ontdooier, additief voor diesel, ...

TotalSource® Startbooster
Platte batterijen houden u niet meer 
tegen! Speciaal voor schaarliften is er de 
startboosterkit: vraag ernaar bij uw sales 
advisor en kies de gepaste booster.

Warme zetels
Plaats een zetelverwarming en verdrijf de 
kou tijdens het werk. Er zijn verschillende 
modellen beschikbaar.

Roetfilters
Nu het buiten kouder wordt, gaan de 
poorten van magazijnen dicht: beperk 
de roetuitstoot met een roetfilter. 

U krijgt niet enkel een warm gevoel van onze prijzen

Zie ook pagina 31 voor meer infor-
matie over sneeuwruimers, strooi-
wagens en opslagdozen voor zout.

Scan deze code met uw 
Smartphone en bekijk onze 
winterpromo.
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Verleng de levensduur van uw batterijen! 
Eerder in dit Parts Magazine stelden we onze batterijregenerator voor, om uw batterijen letterlijk nieuw leven in te blazen (zie p 10). 
Preventief onderhoud met onderstaande producten draagt uiteraard ook zijn steentje bij en helpt om de batterij in goede staat te houden. 

We houden u in beweging

Uw heftruck in topconditie!

Goed onderhoud is cruciaal voor optimaal gebruik van uw heftruck. Een strak 
onderhoudsschema gekoppeld aan het gebruik van de juiste gereedschappen en producten, 
kan vroegtijdige slijtage en onverwachtse panne voorkomen. Zo bespaart u niet alleen 
tijd, maar ook geld! We vroegen onze atelierverantwoordelijke David meer informatie over 
wat wij dagelijks in ons service centre gebruiken bij het onderhoud en de reparatie van 
machines. Hij gaf ons ook graag enkele tips voor een optimaal onderhoud.

Controleer regelmatig de riemen
Aandrijfriemen kunnen lang meegaan, maar moeten wel om de 3 
maanden (of na 500 werkuren) gecontroleerd worden.

Om een optimale levensduur te verzekeren, kunnen volgende 
tips helpen: plooi de riem nooit te kort, vermijd contact met 
vloeistoffen of andere vreemde producten, vervang tijdig 
beschadigde riemschijven en -spanners en stel de voorspanning 
van de riem correct in.

En natuurlijk ook: voorzie tijdig een onderhoud!

 Voor ons volledige gamma kunt u terecht in onze 
Mastercataloog vanaf p 108.

snelwerkende batterijreiniger en -beschermer
rEF 107Ta7662
Verwijdert en voorkomt roest en kleurt roze
bij contact met zuur
400 ml

Batterijreiniger 
rEF 124Ta1735
Verwijdert en neutraliseert zuur en ontvet 
batterijen
378 ml

Batterijreiniger 
rEF 136Ta3177
Vloeistof voor het onderhoud van 
batterijen, 1 l (20 l: 138TA3949)

Gebruik van kwalititeitsgereedschap loont!
TVH werkt nauw samen met gekende namen uit de 
onderhoudssector:

Fluke
Breed gamma aan test- en meet- 
apparatuur voor onderhoud, installatie 
en service.

Beta
Kwaliteitsgereedschap voor goederen-
behandeling en interne industriële 
voertuigen.

Pressol
Onderhoudsproducten voor verschillende 
applicaties.

Uitwendig reinigen 

inwendig reinigen



21

We houden u in beweging

Smeren: de goeie reflex
Ontdek hieronder een selectie van veelgebruikte 
smeermiddelen die de levensduur van uw kettingen en 
remmen aanzienlijk verlengen.  Voor ons volledige gamma 
kunt u terecht in onze Mastercataloog vanaf p 27.

Kettingspray
rEF 105Ta4644 
De levensduur van kettingen wordt 
merkbaar verlengd als ze regelmatig 
worden gesmeerd. 
(400 ml)

Kruipolie
rEF 105Ta4646 
Zorgt ervoor dat bouten en moeren
gemakkelijker en sneller loskomen. 
(400 ml). 

remmenreiniger
rEF 134Ta3719 
Uw remmen werken langer als nieuw 
(500 ml).

remvloeistof 
rEF 105Ta4651 
Remvloeistof DOT4

Pump up the... band
Controleer regelmatig de banden op schade. Bij luchtbanden is het 
aangeraden om de bandenspanning regelmatig na te kijken. 

Meet de druk van uw banden met één van onze manometers:
   
Gewone manometer Professionele manometer
rEF 107Ta7779   rEF 107Ta7780
  Michelin-vergunning
  bar/psi

Voor ons volledige gamma banden, kunt u terecht in onze 
deelcataloog: “Tyres, rims, rubber tracks & accessories”
(REF 13969763).

Bespaar nooit op het verversen van olie
Controleer dagelijks (of om de 10 werkuren) het oliepeil van de 
motor. Te weinig olie in de motor kan ernstige schade aan het 
motorblok veroorzaken. Tegelijkertijd kunt u ook het niveau van 
het koelmiddel controleren. 

Bij het vernieuwen van bv. de hydraulische pomp of 
rempomp, is het heel belangrijk om te werken met verse 
olie. Zo blijven er geen vuildeeltjes achter, die in het rem- of 
hydrauliekcircuit terechtkomen. 

silicone remvloeistof DoT5 
rEF 107Ta4619 

Minerale oliën
rEF 107Ta7207 
Azolla ZS 46 – hydraulische olie ISO 46

LhM plus
rEF 127Ta2808 

Diepvries hydraulische olie
rEF 107Ta7212 
Hydraulische olie -30°C

Transmissie-olie
rEF 107Ta7217 
Transmissie-olie TO-4

automatische transmissie vloeistof
rEF 107Ta7213 
ATF Dexron II

IG InfoGate

PC ProductCatalogues

TS TechnicalSheets

PS ProductSearch
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Een passie voor heftrucks?
Schaalmodellen

Wij in elk geval wel! TVH heeft 
niet alleen een uitgebreide 
collectie miniaturen verzameld, 
maar verkoopt ook meer dan 
400 verschillende modellen. 
Het gaat daarbij vooral om 
miniatuurheftrucks, maar TVH 
verkoopt ook schaalmodellen 
van hoogwerkers, transpalletten, 
stapelaars,... van maar liefst 80 
merken (Toyota, Linde, Nissan, 
Climax, Hyster, Kalmar, JLG, BT, ...)

Let’s move
De grote machines zijn altijd druk in de 
weer, maar ook bij de miniaturen zijn er 
exemplaren waar beweging in zit. Zo zijn 
er bijvoorbeeld hoogwerkers waarvan u 
de hoogte kan instellen, transpalletten 
met een beweegbare arm, heftrucks 
waarbij de hoogte van de vorken en het 
vorkenbord instelbaar zijn,... 

Een paar modellen zijn zelfs 
radiogestuurd!

Perfecte geschenken
Het eindejaar is een traditioneel moment 
waarop cadeautjes uitgewisseld worden. 

Voor al wie met heftrucks of andere 
interne toestellen werkt, zijn deze 
miniatuurtjes dan ook altijd een leuk 
geschenk: als relatiegeschenk voor uw 
klanten of als eindejaarscadeau voor uw 
werknemers. 

Nieuwkomers
Bij modellen die recent aan de collectie 
werden toegevoegd, staat op de website 
de “Nieuw” -vlag. De website wordt 
geregeld met nieuwe modellen 
geüpdatet.

www.forkliftscalemodels.com

Uitstalkast met miniatuurtjes
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www.forkliftscalemodels.com

Schaalmodellen

Forkliftscalemodels .com
Als u dus op zoek bent naar een schaalmodel, 
is de kans groot dat u het gewenste type bij 
ons vindt. Voor een overzicht van al onze 
modellen kunt u een kijkje nemen op 
www.forkliftscalemodels.com. 
Een deel daarvan is niet te koop omdat het 
om collector’s items gaat. Bij alle modelletjes 
die te koop zijn, staat ‘For sale’.

Vraag uw sales advisor om meer info 
of een offerte!

Om uw collectie uit te breiden:
onze recentste modellen

Scan deze code met uw Smartphone 
om de website met de schaalmodellen 
van de heftrucks te bekijken.
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Inhoud?
In deze speciale editie vindt u al het gereedschap en alle toebehoren die u nodig 
heeft voor uw heftruck en werkplaats! Batterijaccessoires, hulpstukken, schoonmaak-
middelen, ... noem maar op!

Deze brochure is in 9 categorieën onderverdeeld:
• Veiligheid en zichtbaarheid: nooddouches, handschoenen, veiligheidsbrillen, 

lichten,... 
• Schoonmaakmiddelen: zeep, schoonmaakhanddoeken, tissuehouders,...
• Binnenin de heftruck: zetelhoezen, veiligheidsgordels, documentenhouders, 

spiegels, zonneschermen,...
• Gereedschap en toebehoren: krimpgereedschap, messen, trechters, plakband,...
• Elektrische accessoires: DC/DC omzetters, universele aanhangwagenstekkers, 

luchthoorns,... 
• Batterijaccessoires: hydrometers, waterpistolen, gedistilleerd water, watertanks,...
• Hulpstukken: vorkentippen, veiligheidskussens, vorktransporteurs, masthouders,...
• Handling accessoires: opklapbare trolleys, kriks, wielblok,...
• Cabineaccessoires: afdaken, trekhaken, ruitenwisserbladen, zonnekleppen,...

Neem contact op met uw sales advisor om uw eigen exemplaar te bestellen! 
(REF 17145506)

Wordt verwacht: Forklift Xtra’s
Forklift Xtra’s

REF 17145506
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forklift extra’s
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Hand measuring device

for cableREF 123TA7642
Cable diameter: 4-35 mm

Measure range: 0 – 9999,9 m

Standard crimping tool

REF 106TA9500
Able to cut

For cable sizes from 1.5 to 6 mm²

Cable stripper
REF 138TA6555

For insulated cables from diameter 4.5 to 

25 mmWire stripper with integrated cutter

Professional crimping

tool
REF 106TA9498

Ratchet crimping tool suitable for cable 

sizes from 0.75 to 6 mm²

Cable cutter
REF 106TA9499

Solid cable diameter: 25 mm

Multistrand cable diameter: 32 mm

Mechanical press

REF 106TA9501
Supplied without dies, swivelling head to 

360°, Interchangeable dies, two telescopic 

handlesLength: 600/850 mm

93

forklift extra’s

eleCtriCal aCCessories

Universal plug trailer

REF 106ta6330 - 5P / 12 V

Synthetic

Universal socket

trailerREF 106ta6334 - 5P / 12 V

Synthetic

Universal socket

trailerREF 106ta6336 - 5P / 12 V

Metal  

Universal plug trailer

REF 106ta6332 - 5P / 12 V

Metal  

DC/DC converters

REF 111ta4017

Input: 48 VDC /Output: 12 VDC / 120 W

REF 111TA4014

Input: 48 VDC /Output: 24 VDC / 120 W

REF 111TA4016

Input: 80 VDC / Output: 12 VDC / 120 W

REF 111Ta4017

Input: 80 VDC / Output: 24 VDC / 120 W

For universal applications
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forklift extra’s
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Retractable seat beltREF 110TA8613With switch, Black webbing, Automatic 

retractor + buckle with switch, Bolt set 

included

Ergonomic matsREF 107TA5216For BT stand-on truckREF 107TA5215Special ergonomic floor mat

Retractable seat beltREF 126ta6068With switch, Orange webbing, Bolt set 

included

Ergonomic matsREF 105TA4760Platform + mat

Retractable seat beltREF 129TA9154With switch, Yellow webbing, Bolt set 

included

Antiskid rubber sheetREF 107TA5223Small groovesThickness: 3 mm
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forklift extra’s

tools & aCCessories

Tin funnel
REF 107TA7275 - with flexible 160 mm

REF 107TA7275  - with flexible 200 mm

Funnels for oil

filling can
REF 107TA7602 - 220 mm

REF 107TA7602  - 180 mm

Acid-resistant funnel

REF 106TA9015

Poly receptacle

REF 107TA7243

for 2 barrels, Capacity: 240 L

REF 107TA7243 

For 4 barrels, Capacity: 410 L

Filling can for oil

REF 107TA7599 - with spout 1 L

REF 107TA7599  - with spout 2 L

REF 107TA7600  -  with spout 5 L

Poly receptacle

REF 107TA7241

For 1 barrel (barrel not included)

Capacity: 70 L

101

forklift extra’s

attaChment aCCessories

W
eighing forks for

lift truck

REF 131TA5014

Capacity: 2500 kg

100 %
 wireless

Integrated battery, clear and illum
inated 

indicator display

Fork dolly

REF 107TA4780

A safe and easy way to m
ove your forks or 

m
ount them

 on a carriage

Up to fork section 150 x 50 m
m

Forktips

REF 107TA4783

Protects products, staff, pallets, racking, 

fixtures

Cost-effective warehouse protection

Enhances safety

Fork dolly

REF 107TA4781

A safe and easy way to m
ove your forks or 

m
ount them

 on a carriage

For 2 forks, up to section 150 x 70 m
m

Traffic sign

REF 107TA4784

M
ade of foam

100 x 800 x 100 m
m

For safer traffic inside factories

7

forklift xtra’s

sa
fe

ty
 &

 V
is

ib
il

it
y

Non-adhesive
signalling tape

REF 107TA8139

Standard roll of signalling tape 500

mm, non – adhesive7

Flag
REF 107TA8181

The best way to find your forklift5

Non-adhesive
signalling tape

REF 107TA8138

Standard roll of signalling tape 500

mm, non – adhesive7

Racking protection

REF 134TA3673

Made in steel, includes 4 floor

fixingsHeight: 300 mm5

Luminescent tape for

external use

REF 107TA8154 - White

REF 107TA8155  - Yellow

REF 107TA8156  - Red

Width: 55 mm, Length: 1000 mm9

Racking protection

REF 107TA8172

Made of powercoated epoxy-polyester,

Includes 4 floor fittingsDimensions: 400 x 

180 x 160 mm5
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Deelcatalogen

Onze deelcatalogen behandelen één of meerdere producten waarvoor 
we te veel informatie hebben om te vermelden in de Mastercataloog. 
Deze bevatten ook technische fiches.

Ga na op onderstaande lijst welke catalogi u nog niet in uw bezit heeft 
of welke van uw catalogi niet langer up to date zijn. U kunt de datum 
controleren op de achterzijde van uw catalogi.

Consulteer onze catalogi online op www.tvh.com/catalogue

Titel REF Datum**

 Koolborstels  rEF 7901151 02-2005
 Lampen rEF 9103419 03-2009
 Contactoren & contacten rEF 10185471 09-2005
 Motoronderdelen  rEF 8255616 02-2011
 Uitlaatsystemen  rEF 10727802 03-2006
 Zekeringen & zekeringhouders  rEF 9103420 07-2008
 Transpalletonderdelen  rEF 10550844 03-2008
 Hydraulica rEF 14702080 02-2011
 Contactsloten rEF 10195714 09-2005
 Etiketten & stickers rEF 12594102 09-2007
 LPG-systeemonderdelen  rEF 12410757 01-2011
 Mastrollen rEF 7872482 10-2004
 Verf & Accessoires  rEF 7882672 09-2010
 Potentiometers & Codeerders rEF 7835233 02-2008
 Relais  rEF 7083552 09-2010

Titel REF Datum**

 Zetels & accessoires  rEF 13991397 09-2008
 Startmotoren & alternatoren rEF 6252659 01-2011
 Laadkleponderdelen  rEF 14329675 02-2010
 Banden, velgen, rupsbanden &
 accessoires  rEF 13969763 10-2008
 Wiel- & hoofdremcilinders rEF 7072186 10-2010
 Wielen, rollen en zwenkwielen rEF 6781097 11-2008
 Vervangonderdelen voor Genie  rEF 12726578 09-2011
 Vervangonderdelen voor JLG rEF 12613028 04-2011 

Rupsbanden rEF 14089352 06-2009
 Magazijnuitrusting  rEF 15760487 06-2010
 Fluke rEF 14691770 08-2011

Filters vErKrijGBaar in Qr En ps
 Vervangonderdelen voor 
 Haulotte rEF 15069637 09-2011

Onderdelen opzoeken

Master Cataloog

 rEF 14881083
De TVH Master Catalogue geeft u een 
overzicht van al onze heftruckonderdelen. 
Voor de producten waarover we veel 
informatie hebben, zijn er aparte 
deelcatalogen beschikbaar. 

Accessories & handling equipment Cataloog

 rEF 16865558
 De Accessories & handling equipment 

Catalogue toont u wat TVH u kan bieden 
op het vlak van: 
• Transpalletten 
• Schaarhandpallettrucks 
• Magazijnuitrusting 
• Steekkarren & rolplateaus 
• Mechanische & hydraulische 

voorzetapparatuur 
• Heftafels, stapelaars, .... 

Batterijen, laders & accessoires

 rEF 15262190
 NIEUW

Vervangonderdelen voor Haulotte 

rEF 15069637
 NIEUW

* 1 gratis exemplaar per klant. Voor onze twee grootste deelcatalogen, Hydraulica en 
Startmotoren & Alternatoren, rekenen wij 5 euro per exemplaar.
** Dit is de datum van de laatste update van deze cataloog. Vergelijk deze datum met de datum 
op de achterzijde van uw versie om te zien of u de meest recente versie van de cataloog bezit.

gratis 
kopie

• Product Search Module in TVH Quick Source: identificeer onderdeelnummers via afmetingen en technische kenmerken.

• Quick Reference Module in TVH Quick Source: identificeer onderdeelnummers via merk, type en serienummer van uw heftruck.

• Technische fiches: Wanneer u geen heftruckgegevens hebt of geen referentie van het onderdeel dat u zoekt, kunt u een technische fiche 

invullen. De fiches zijn beschikbaar op de Infogate CD, in de deelcatalogen of u kunt uw verkoper bij TVH erom vragen.

• Onze catalogi: Deze zijn zowel beschikbaar in een gedrukte en een online versie. De digitale versies van deze catalogi vindt u terug op de 

Infogate CD, in TVH Quick Source en op de TVH-website (www.tvh.com/catalogue).

U kunt steeds meer informatie vragen bij uw contactpersoon bij TVH over TVH Quick Source, de technische fiches of onze catalogi .

Een fluitje van een cent!
TVH biedt u een volledige waaier aan mogelijkheden om onderdelen op te zoeken:

Scan deze code met uw smartphone en 
bekijk een overzicht van onze catalogen
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Alle referenties in een wip gevonden

E-commerce

TVH Quick Source
TVH Quick Source is het online 
programma dat TVH ontwikkelde 
voor zijn klanten. Via dit 
programma kunnen klanten 
24/24u en 7/7d hun bestellingen 
doorgeven, offertes opvragen, 
referenties opzoeken, lever- 
termijnen nakijken, ... Om de 
klanten te helpen staat het 
e-commerce team steeds klaar: 
Hilde, Sabrina, Tine, David en 
Benny.

Waarom zou een klant TVH Quick 
Source gebruiken?
Er zijn eigenlijk enkel voordelen. Een 
klant kan op eender welk moment zijn 
bestelling ingeven, zelfs in het weekend 
of midden in de nacht. Een groot voor-
deel voor onze klanten uit Latijns-
Amerika of bijvoorbeeld het Verre 
Oosten. TVH Quick Source bevat ook 
het Infocenter. Daar kan de klant een 
referentie ingeven om er de technische 
informatie en een foto van te bekijken.

Daarnaast zijn onze Mastercataloog 
en alle deelcatalogen ook digitaal te 
bekijken.

Maar de meest gebruikte functie blijft 
de prijsaanvraag. Klanten kunnen zelf 
een referentie ingeven en zo prijs en 
beschikbaarheid ontvangen. Bovendien 
worden deze offertes via TVH Quick 
Source automatisch door het systeem 
verwerkt. De klant ziet meteen prijs 
en beschikbaarheid. 

Wat ook makkelijk is: klanten vinden er 
op 1 plaats alle geldige promoties terug. 
Het is mogelijk om de backorders op te 
volgen, om leveradressen toe te voegen, 
de juiste referentie op te opzoeken… 
Te veel om op te noemen dus. 

Hoe kan je referenties opzoeken?
Er zijn 2 mogelijkheden. Ofwel kan je 
zoeken op basis van machinegegevens, 
ofwel op basis van technische 
specificaties of afmetingen.

In TVH Quick Source zijn daar 2 aparte 
modules voor. In Quick Reference moet 
je eerst de machinegegevens invullen: 
merk, model en serienummer van de 
machine. Daarna kies je verder welk 
onderdeel je nodig hebt en zo krijg je de 
juiste referentie.

Als je enkel technische specificaties 
of afmetingen hebt, kan je de juiste 
referentie opzoeken in Product Search. 
TVH voegt continu productsoorten en 
referenties toe in Product Search. Zo kan 
je er al volgende producten in opzoeken: 
vorken, kettingen, banden, starters, 
alternatoren, remschoenen, lampen, 
smeernippels, borstels voor 
veegmachines, ....

Quick Reference: zoek onderdelen voor alle merken via de heftruckgegevens

Het e-commerceteam staat tot uw dienst!
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E-commerce

Hoeveel klanten maken gebruik van 
TVH Quick Source?
Het programma bestaat in 20 talen, 
waardoor we heel veel klanten kunnen 
bereiken. En dat wordt gesmaakt: 
momenteel zijn er meer dan 5000 
klanten die TVH Quick Source gebruiken. 
In totaal komt al 81 % van de offertes en 
67 % van de bestellingen binnen via TVH 
Quick Source.

Wat moeten klanten doen die TVH Quick 
Source willen beginnen gebruiken?
Zij kunnen contact opnemen met hun 
e-commerce advisor voor alle nodige 
info. De klant heeft enkel een pc met een 
stabiele internetverbinding nodig. 
Op de TVH website www.tvh.com vindt 
u de link om het pakket te installeren. 

Daarna start de klant het programma op 
met een geldige sleutel (verkrijgbaar bij 
de e-commerce helpdesk). Bovendien 
kan een medewerker heel gemakkelijk 
via een schermovername problemen 
oplossen of training geven. 

Product Search: zoek vorken, kettingen, banden, startmotoren, alternatoren,...
via kenmerken en/of technische info. Vergelijk en bekijk onderdelen.

ecommerce@tvh.com
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Tvh biedt u nu ook het volledige productgamma van caM system heftruckvoorzetapparatuur. het italiaanse caM 
system heeft reeds 50 jaar ervaring in het produceren van voorzetapparatuur.

CAM kan zijn standaardapparatuur aanpassen aan uw specifieke noden. U kunt daarnaast kiezen uit een ruim assortiment aan 
voorzetapparatuur, inclusief vorkverstellers, vorkenspreiders, zijverschuivers, klemmen, rotatoren en multi-vorkverstellers.

CAM System®

Overzicht CAM gamma

contacteer uw verkoop-
adviseur voor meer info.

+

We bieden ook een breed gamma aan tweedehands voorzetapparatuur, 
meer dan 300 stuks in voorraad. 

Ontdek ons gamma op www.tvh.com/usedattachments

REF 16864238

Duw-trekmotor Witgoed- en kartonklemmen Rotators

Ook beschikbaar
viervorkverstellers

Roterende 
papierrolklemmen

BalenklemmenVorkverstellers 
met brede opening

• 
m

a
d

e in ita
ly

 •

Voorzetapparatuur

Scan deze code met uw smartphone 
en ontdek ons volledig gamma aan 
tweedehands voorzetapparatuur.

prijslijst is verkrijgbaar in 8 talen
Engels

Nederlands
Frans
Duits

Italiaans
Spaans

Portugees
Russisch

Bestel uw gratis exemplaar!

®

Kan gebruikt worden in veilingen, 
brouwerijen, ...
• Grote verchroomde ronde staaf voor 

interne vorken en bussen
• Kwalitatieve veercilinders voor binnenste 

vorken
• NIEUW: vierkante stalen extrusieprofielen
• Plastic bussen over de volledige breedte
• Hoge interne zichtbaarheid
• Geboute vorken met slijtplaatjes
• Slanker profiel in vergelijking met de 

concurrentie
• Geïntegreerde stroomverdeler
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Accessories & Handling

SmartSweep®, Lazy Sweeper®  
en Hydro Sweeper Mechanische voorzetapparatuur

Manuele en elektrische heftafels Rubberen rupsbanden en 
onderdelen voor het onderstel

Magazijn- en havenmateriaal

Synthetische rij- en stempelplaten

TotalLifter

Edmolift

Climax

Accessories & Handling Equipment Cataloog

Deze cataloog is een aanvulling op onze Mastercataloog en biedt een gedetailleerd overzicht van alle referenties 
die wij u aanbieden op het vlak van accessoires & handling equipment. In de cataloog staan onder andere al onze 
handpallettrucks, schaartranspalletten, steekwagens, manuele en elektrische heftafels, manuele en semi-elektrische 
stapelaars, magazijn- en havenmateriaal, mechanische voorzetapparatuur, ...

Bestel nu uw 
gratis exemplaar 
REF 16865558*

* 1 gratis 
exemplaar per 
klant

Heftafels van de kleinste tot de grootste afmetingen
• Capaciteit van 200 kg tot 10 000 kg
• Meer dan 300 standaardmodellen in ons gamma
• Mogelijkheid tot maatwerk
• Korte levertermijn

NiEuW 
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Magnetic Sweeper

Veegmachines

SmartSweep®

   Lazy Sweeper®

• Mechanische veger: kan gebruikt worden voor elektrische heftrucks en 

heftrucks op diesel en LPG

• Kan gemonteerd worden op alle heftrucks

• Ontworpen voor in- en outdoor gebruik (droge omstandigheden)

• Verzamelt vuil en stenen

• Totale capaciteit: 400 kg

• Industriële bezem die snel en eenvoudig op uw vorken gemonteerd kan worden

• Zeer geschikt voor het efficiënt verzamelen van zwerfvuil (karton, plastic, 

steentjes, papier, blikjes, hout, ...)

• Uitermate geschikt voor gebruik in onder andere distributiecentra, hallen, 

magazijnen, loodsen, bouwwerven, ...

• Gemakkelijk systeem om de borstels te vervangen

• Geringe borstelslijtage garandeert lange levensduur. U kunt maximaal 700 km 

vegen vooraleer u de borstels moet vervangen.

• Lage onderhoudskost

• Hoge duurzaamheid doordat er geen bewegende onderdelen zijn 

 die kunnen afbreken

Elke heftruck zonder Magnetic Sweeper doet slechts half werk!

Elimineer spijkers • Elimineer schroot  • Elimineer plaatstaal

• Duurzaam industrieel ontwerp dat snel en eenvoudig gemonteerd kan 

worden op de vorken van uw heftruck of andere industriële toestellen

• Uitermate geschikt voor het efficiënt verzamelen van ijzer, staal, schroot, ...

• Geschikt voor gebruik in distributiecentra, hallen, magazijnen, loodsen, 

bouwwerven, ...

We leveren 

ook reserve-

onderdelen.

Hydro Sweeper

Uw partner voor stofvrij schoonmaken

• Volledig afgesloten cilinderborstel, garandeert stofvrij vegen

• Waterjetsysteem

• Hydraulische aandrijving van de borstels

• Inklapbare zijborstel

• Kan snel en eenvoudig gemonteerd worden op de meeste heftrucks

®

We leveren 

ook reserve-

onderdelen.

We leveren 

ook reserve-

onderdelen.

Veeg u een weg door vuil en stof!

[ www.smartsweep.eu ]

®

Scan deze code met uw smartphone en 
bekijk de SmartSweep demonstratiefilm.
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Winterproducten

Sneeuwploegen

• Gemonteerd op de vorken
• Met rubberen strip aan de onderkant van het blad
• Bevestigd aan uw heftruck met een ketting
• Verstelbare helling, links en rechts onder een hoek van 30° 
 (ook verkrijgbaar met vaste bladpositie)

Strooiwagens

Model met aanhangkoppeling
• Kan gebruikt worden in combinatie 

met zout, zand en grind
• Verkrijgbaar in rood gelakt metaal of 

roestvrij staal
• Uitgerust met 2 luchtbanden
• Strooibereik: 1-6 m
• Trechtervolume: 150 l 

Manueel model met volle banden
• Strooibereik: 1-3 m
• Trechtervolume: 20 l
• Gewicht: 6 kg

Manueel model met luchtbanden
• Strooibereik: 2-4 m
• Trechtervolume: 30 l
• Gewicht: 7 kg

Uitgebreid 

gamma 

beschikbaar.

Opbergdozen voor zout

• Kan met een heftruck verplaatst worden
• Zoutschep inbegrepen
• Verkrijgbaar in 2 versies:
 - 200 l (REF 139TA3168)

 - 280 l (REF 139TA3169)

NiEuW 

Paalbeschermers

Voorkom schade!
• Beschermen heftruck, infrastructuur en bestuurder
• Vangen de schok op
• Reduceren impact van de botsing

Ook beschikbaar:
Strooizout • 25 kg

REF 135TA5670REF 135TA5672 REF 136TA8336 REF 138TA8173

REF 139TA3167
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Ook in ons gamma: 
houders voor stempelplaten

Rijplaten

• Beschermen de oppervlakte

• Zorgen voor een goede grip op 

zachte of fragiele ondergrond

• Capaciteit per plaat: 30 tot 50 ton

Eigenschappen

• Licht van gewicht

• Hoge slijtvastheid

• Zeer sterk en flexibel

• Gemakkelijk te stapelen

Ook in ons gamma: 
opslagbox voor rijplaten

Vervaardigd uit 

100% gerecycleerd syn-

thetisch materiaal 

Allied parts

Onderdelen voor hoogwerkers

Deze catalogen bevatten een selectie van snel 

verkopende onderdelen die geschikt zijn voor Genie, JLG 

en Haulotte. Dit zijn o.a. batterijproducten, elektrische 

onderdelen, hydraulische onderdelen, motoren, filters, 

hardware, veiligheids- en serviceproducten, ...

Dit is slechts een selectie van wat wij u te bieden hebben . 
Contacteer uw verkoopadviseur voor meer informatie 
over ons volledige gamma.

Onderdelen geschikt 
JLG

REF 12613028

Onderdelen geschikt 
Genie 

REF 12726578

Onderdelen geschikt 
Haulotte 

REF 15069637

Stempelplaten

Verschillende afmetingen beschikbaar

• Verhogen de veiligheid bij al uw hef- en hijswerken

• Zorgen voor een betere stabiliteit

• Voorkomen verzakking

• Capaciteit per plaat: 10 tot 35 ton

Veiligheid: Wielklem

Beveilig uw machine tegen diefstal met dit wielslot. Uitgerust met een

numeriek veiligheidsslot met 4-cijferige code.
Verschillende versies beschikbaar
rEF 138Ta6554
Klein model
• Bandbreedte: 160 tot 360 mm
• Centerafstand: maximum 125 mm
rEF 138Ta6982
Groot model
• Bandbreedte: 195 tot 420 mm
• Centerafstand: maximum 240 mm 300

Tire width

15
0
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Allied parts

 

Parts for

Scrubbers  

      & Sweepers

Tvh parTs nv • parTs & accessories Division

Brabantstraat 15 • BE-8790 Waregem

T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com

Deze brochure geeft u een overzicht van ons gamma aan onderdelen en accessoires voor veeg- en schrobzuigmachines.

Bestel uw gratis exemplaar nu: rEF 17153677*

(*1 gratis exemplaar per klant)

NiEuW 
Onderdelen voor veegmachines en schrobzuigmachines

TVH Parts NV is een erkend Ametek-verdeler voor Ametek Lamb-motoren.

rEF 107Ta6108 rEF 107Ta6111 rEF 107Ta6109

REF 116156-00 REF 116157-00 REF 116512-13

Geschikt voor Tennant, Comac, 
Dulevo, Clarke, Alto...

Geschikt voor Tennant, Nilfisk - 
Advance, Minuteman, Comac, …

Geschikt voor Tennant, Alto, Dulevo, 
Clarke, …

Uitlaat Perifeer Tangentieel Perifeer

Totale hoogte (H1) 175 mm 167 mm 199 mm

Hoogte van de turbine (H3) 69 mm 69 mm 92 mm

Diameter van de turbine (D1) 144 mm 145 mm 145 mm

Buitendiameter aanjager (D3) 48 mm

Aansluitingskabels Aanwezig Aanwezig Aanwezig

Voltage 36 V 24 V 36 V

Capaciteit 560 W 360 W 680 W

Aantal turbines 2 2 3

rEF 107Ta6104 rEF 139Ta2723 rEF 107Ta6105

REF 116513-13 REF 116515-29 REF 116515-13

Geschikt voor Tennant, 
Nilfisk - Advance, …

Geschikt voor Hako, Tennant, 
Powerboss, Nilfisk - Advance, …

Geschikt voor Tennant, Alto, 
Hako, Minuteman, …

Uitlaat Tangentieel Tangentieel Tangentieel

Totale hoogte (H1) 198 mm 226 mm 198 mm

Hoogte van de turbine (H3) 91 mm 94 mm 91 mm

Diameter van de turbine (D1) 144 mm 144 mm 144 mm

Buitendiameter aanjager (D3) 48 mm 48 mm 48 mm

Aansluitingskabels Aanwezig Aanwezig Aanwezig

Voltage 36 V 24 V 24 V

Capaciteit 550 W 450 W 450 W

Aantal turbines 3 2 3

Dit is slechts een selectie van alle items die wij voor u in stock hebben.
TVH is ook uw partner voor andere onderdelen en accessoires voor veegmachines en schrobzuigmachines.

Zoek uw vacuümmotoren op met behulp van de technische details via 
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Equipment Division

Onze virtuele 
baby is geboren!

EQ MyEquipmentFinder

www.tvh.com/stock
Onze volledige stocklijst op internet

http://myequipmentfinder.tvh.com
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Equipment Division

http://myequipmentfinder.tvh.com
+32 56 43 43 11%

EQ MyEquipmentFinder

In dit scherm kunt u de 
criteria ingeven van de 
machine die u zoekt. Klik 
op ‘Zoek’ om het aanbod te 
bekijken.

Via dit nieuwe instrument kunt u 
gemakkelijk gedetailleerde pagina’s 
van een specifieke machine of een 
foto-overzicht van geselecteerde 
machines bekijken. U kunt ook een 
offerte aanvragen.





afrika
T +32 56 43 43 71
F +32 56 43 48 71
marketing.africa@tvh.com

azië
T +32 56 43 43 34
F +32 56 43 43 83
sales.asia@tvh.com

australië 
T +61 7 3277 0877
F +61 7 3277 0026
info@tvh.com.au

Balkanlanden 
Kroatië, Servië, Bosnië &  
Herzegovina, Montenegro,  
Albanië, Macedonië, Slovenië

T +32 56 43 44 39
F +32 56 43 46 88
sales.bk@tvh.com

Baltische landen
T +32 56 43 48 73
F +32 56 43 48 74
sales.cis@tvh.com

België / Luxemburg
T +32 56 43 43 47
F +32 56 43 47 47
sales.be@tvh.com

Brazilië 
T +55 11 3205 8555
F +55 11 3205 8550
tvhbrasil@tvh.com.br

Bulgarije
T +32 56 43 44 39
F +32 56 43 46 88
sales.bg@tvh.com

canada
T +32 56 43 44 37
F +32 56 43 47 37
team.americas@tvh.com

centraal azië
T +32 56 43 48 73
F +32 56 43 48 74
sales.cis@tvh.com

china 
Hong Kong, Taiwan, Mongolië, 
Macau

T +86-21-63558991 / 92 / 93
F +86-21-63558997
sales@tvhchina.com

Duitsland
noord
T +32 56 43 45 50
F +32 56 43 45 54
sales.de.nord@tvh.com

Midden
T +32 56 43 46 50
F +32 56 43 46 54
sales.de.mitte@tvh.com

Zuid
T +32 56 43 47 50
F +32 56 43 47 54
sales.de.sued@tvh.com

Frankrijk / Dom-Tom
T +33 820 22 77 22
F +33 810 12 12 48
contact@tvh.com

hongarije
T +32 56 43 48 60
F +32 56 43 48 63
sales.hu@tvh.com

ierland
T +32 56 43 45 71
F +32 56 43 47 94
sales.ie@tvh.com

italië 
T +39 011 454 56 20

Team België
F +39 011 454 56 40

Team Torino 
F +39 011 454 56 41
sales.it@tvhitalia.it

Kaukasus
T +32 56 43 48 73
F +32 56 43 48 74
sales.cis@tvh.com

Maleisië 
T +603 5121 1199
F +603 5121 1166
sales@tvh.com.my

Mediterrane landen
Griekenland, Cyprus, Malta

T +32 56 43 49 73
F +32 56 43 49 71
sales.med@tvh.com

Midden oosten 
Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, 
Saudi-Arabië, Verenigde Ara-
bische Emiraten, Jemen 

T +32 56 43 44 71
F +32 56 43 49 71
sales.mid@tvh.com

nabije oosten 
Afghanistan, Iran, Irak, Israël, 
Jordanië, Libanon, Syrië

T +32 56 43 45 60 
F +32 56 43 49 71 
sales.mid@tvh.com

nederland
T +32 56 43 44 50
F +32 56 43 44 59
sales.nl@tvh.com

nieuw Zeeland 
T +64 9 274 9695
F +64 9 274 9698
info@tvh.co.nz

noordse landen
Team België
T + 32 56 43 43 60
F +32 56 43 45 88
salesnordic.be@tvh.com

Team Ed
T +46 534 622 10
F +46 534 622 15
salesnordic.se@tvh.com

oekraïne
T +32 56 43 48 73
F +32 56 43 48 74
sales.cis@tvh.com

oostenrijk
T +32 56 43 47 50
F +32 56 43 47 54
sales.at@tvh.com

polen
T +32 56 43 44 61
F +32 56 43 44 94
sales.pl@tvh.com

portugal
T +32 56 43 45 70
F +32 56 43 44 94
sales.pt@tvh.com

roemenië / Moldavië
T +32 56 43 43 33
F +32 56 43 47 74
sales.ro@tvh.com

rusland 
Rusland, Wit-Rusland

T +32 56 43 48 73

F +32 56 43 48 74
sales.cis@tvh.com

saarc 
Bangladesh, Bhutan, Indië,  
Malediven, Nepal, Sri Lanka, 
Pakistan

T +32 56 43 43 34
F +32 56 43 43 83
sales.asia@tvh.com

singapore 
Singapore, Indonesië, Vietnam, 
Birma, Brunei, Cambodja, Laos, 
Filipijnen, Thailand

T +65 6276 1450
F +65 6276 1452
sales@tvh.com.sg

slovakije
T +32 56 43 45 73
F +32 56 43 46 88
sales.sk@tvh.com

spanje
T +32 56 43 42 69
F +32 56 43 43 95
recambios@tvh.com

Tjechië
T +32 56 43 45 73
F +32 56 43 46 88
sales.cz@tvh.com

Turkije 
T +90 212 671 4 884
F +90 212 671 4 882
tvhturkiye@tvh.com

verenigd Koninkrijk 
T +44 2476 585 030
F +44 2476 585 031
 0800 073 0220 (Gratis fax)
sales.uk@tvh.com

verenigde staten
T +32 56 43 44 37
F +32 56 43 47 37
team.americas@tvh.com

Zuid-afrika 
Botswana, Namibië,  
Mozambique, Zambia,  
Zimbabwe, Malawi

T +27 11 392 35 57
F +27 11 392 35 99
sales@tvhsa.co.za

Zuid-amerika
T +32 56 43 45 40
F +32 56 43 47 37
team.sa@tvh.com

Zwitserland 
T +32 56 43 47 50
F +32 56 43 47 54
sales.ch@tvh.com
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Onze verkoopteams omvatten 33 nationaliteiten 
met native speakers die u helpen in 32 verschillende talen.

Scan deze code met 
uw smartphone en 
vind uw contact-
persoon bij TVH.

T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com

algemeen


