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In de vierde editie van dit magazine brengen 
we u graag de laatste nieuwtjes over onze Parts 
& Accessories Division. We stellen u met plezier 
enkele nieuwe producten in ons gamma voor.  
Daarnaast kunt u ook deelnemen aan onze 
wedstrijd: kleef onze TotalSource® sticker op een 
originele plaats en win één van de 50 prijzen! 
Meer info op pagina 47.
Op het einde van dit magazine vindt u ook meer 
informatie over de Equipment Division. 
Voor verdere informatie kunt u uiteraard altijd bij 
ons terecht. Onze sales advisors helpen u graag 
verder.

Wij wensen u veel leesplezier!
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Alle merken onder één dak!

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 • Carreff e • Caterpillar • Cesab • Charlatte • Clark • Climax • 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 • Hallins • 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 • Lafi s • Lancer Boss • Lansing • LGM • Lifter • Linde • Loc • 
Logitrans • Lugli • Magliner • Manitou • MBB • Merlo • Miag • MIC • Minuteman • 
Mitsubishi • Moff ett • Montini • Mora • Nichiyu-Nyk • Niftylift • Nilfi sk-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 • Snorkel • Steinbock • Still • Stocka • Stocklin • Svetruck • Tailift • 
TCM • Tecnocar • Tennant • Terex • TotalLifter • Toyota • Unitrac • Upright • Valmet • 
 Wagner • Whiptruck • Yale • Yang-Yam-Puma

450 000 
artikelen op stock

16 000 000 
gekende referenties

7
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Kettingen van topkwaliteit

TVH heeft 40 jaar ervaring in kettingen en werkt ondertussen samen met topmerken uit de kettingwereld: Rexnord, Sedis, Renold,  
Wippermann en Donghua. Wij voorzien u dus van kettingen van hoge kwaliteit voor de meest intensieve toepassingen, gekapt op  
vereiste lengte of op rol. Daarnaast hebben we ook een breed gamma aan kettingaccessoires: kettingsloten, -pinnen, –trekkers … 

Zoek de ketting die u nodig heeft via  
MyProductSearch!
U kent het artikelnummer niet van 
de ketting dat u zoekt? U hebt  
geen heftruckgegevens bij de 
hand? Dan is MyProductSearch uw 
perfecte opzoektool. Hier zoekt u de 
gewenste onderdelen aan de hand van afmetingen en  
technische specificaties. 

We werken dagelijks aan de uitbreiding van MyProductSearch. 
Neem dus regelmatig een kijkje om te zien welke nieuwe  
producten en productgroepen zijn toegevoegd. 

MyProductSearch is toegankelijk via MyTotalSource, onze 
vernieuwde online webshop. Voor meer informatie hieromtrent, 
contacteer onze e-commerce helpdesk:
T +32 56 43 48 66 
F +32 56 43 48 76
ecommerce@tvh.com 

Officiële partner van Donghua
Donghua is een gevestigde waarde in de kettingwereld. Dankzij 
Donghua’s prominente aanwezigheid in Europa en de VS met 
een uitgebreid gamma aan flyer- en rollerkettingen, kan TVH 
zijn klanten wereldwijd een ruim aanbod aan OEM-kettingen 
aanbieden. 

Waarom kiest u voor Donghua?
• Beste prijs-kwaliteitverhouding!
• De kettingen zijn vervaardigd in 

overeenstemming met de ISO9001 en 
ISO9002-normen. 

• Alle kettingen zijn voorgerokken en 
gesmeerd.

• De breeksterkte van de ketting overtreft ruimschoots de  
DIN-normen.

• Een kettingcertificaat wordt altijd bij het order meegeleverd.

Benieuwd naar ons volledige aanbod of 
wenst u meer informatie? Bestel dan nu 
uw exemplaar van onze nieuwe  
deelcataloog ‘Kettingen & accessoires’.  
(REF 15282597)
www.tvh.com/catalogue

PS MyProductSearch

A PPROVED
PRODUCT PARTNER



Handzeep & reinigingsdoekjes

U vindt alle referenties in onze vernieuwde ‘Maintenance Special’. 
Vraag uw exemplaar aan uw sales advisor of bestel REF 18380005. 

www.tvh.com/productspecials

Niet enkel 

uw handen 

zullen er 

dol op zijn!

Premium Quality 
handzeep

Muurbeugel & hendelNavulpak Premium 
Quality handzeep

Premium Quality 
handreinigingsdoekjes
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TVH@social media

TVH@TV: bekijk ons! 

Wij willen u graag zo goed mogelijk informeren. Daarom maken 
wij sinds enkele maanden filmpjes over interessante services en 
producten waarvan wij u het gebruik willen toelichten. Zo tonen wij 
u nog beter wat wij u kunnen aanbieden. 

U vindt al onze filmpjes terug via www.tvh.tv.  
We deelden onze filmpjes in categorieën in om het u gemakkelijk te 
maken. 

In About TVH vindt u onze bedrijfsfilm in 8 talen: Nederlands, Frans, 
Engels, Duits, Spaans, Portugees, Italiaans en Pools. Hier maakt u ken-
nis met TVH: hoe ziet ons bedrijf eruit, welke producten kan u bij ons 
vinden, wie zijn uw contactpersonen …

De categorie Our product range is voorbehouden voor product-
filmpjes: promotionele clips en visuele handleidingen.

Bij E-commerce tools ziet u in een aantal demovideo’s hoe u kunt 
werken met zoekmachines als MyProductSearch en MyPartsFinder. 

Via New catalogues informeren wij u over hoe u gemakkelijk pro-
ducten kan opzoeken in onze Master cataloog. Binnenkort ziet u hier 
ook wat u allemaal kan terugvinden in onze Accessories & handling 
equipment cataloog. 

TVH heeft ook een eigen opleidingscentrum. Via Training@TVH krijgt 
u te zien wat u van onze opleidingen mag verwachten. 

Bekijk ons! 
Like us! 

Volg ons!



11

TVH@social media

Like us op Facebook 

Social media zijn dé manier om met elkaar te communiceren. TVH 
kon dan ook niet achter blijven op het social medium Facebook. 
Al 939 ‘fans’ volgen hier ons doen en laten: vacatures,  
evenementen, beursdeelnames, enz. Wij houden u ook op de 
hoogte over nieuwe producten in ons gamma en andere  
productinnovaties.

www.facebook.com/tvhgroup

Volg ons via Twitter en LinkedIn 

Wie ‘facebookt’, neemt er vaak automatisch twee andere bekende 
social media bij: Twitter en LinkedIn. Via Twitter bereiken wij al 
meer dan 500 ‘followers’ en dit aantal loopt nog steeds op.  

Op LinkedIn hebben we dan al weer meer dan 400 volgers die 
onze HR-gerelateerde onderwerpen met grote interesse volgen. 

www.twitter.com/tvhgroup
www.linkedin.com/companies/tvh

We monitoren onze social media dagelijks! Nieuwtjes, reacties en 
dergelijke zijn altijd welkom. 
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Bescherm uw 
machine, magazijn en bestuurder

•  
M

ADE IN BELGIUM
  •  M

ADE IN BELGIU
M

REF 139TA5896

Verhoogt de ergonomie voor de heftruckbestuurder: 

voorkomt nek- (whiplash) en rugblessures

Voorkomt schade aan de infrastructuur, last en 

heftruck

Absorbeert de energie die vrijkomt bij een aanrijding

Kostenbesparend (verlaagd risico op ongevallen en 

schade)

Past op elke heftruck (tot max. 5 ton)

Eenvoudig te installeren:

uw veiligheid gegarandeerd in slechts 10 minuten!

V
O

O
RD

EL
EN

Verhoogt de ergonomie voor de heftruckbestuurder: 

Absorbeert de energie die vrijkomt bij een aanrijding

Kostenbesparend (verlaagd risico op ongevallen en 

Voorkom schade

Scan deze code om 
de wuBump productfilm 
te bekijken of ga naar 
www.wubump.com

Contacteer uw verkoper 
voor meer info
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De i-Ton en aluminium oprijrampen 
garanderen u veiligheid & ergonomie

Handling wordt kinderspel

De i-Ton is de enige handpallettruck in de wereld die niet 
gemaakt is uit metaal. Hij werd vervaardigd uit technopolymeer 
en weegt amper 38 kg. Door dit lage gewicht is hij heel ge-
makkelijk hanteerbaar en verkleint zo het risico op 
verwondingen.
De rechthoekige dissel en centrale bedieningshendel zorgen 
ervoor dat iedereen hetzelfde rijcomfort ervaart.
De i-Ton voldoet aan de HACCP normen dankzij het synthetisch 
materiaal (technopolymeer) waardoor er geen oxidatie is en 
dankzij het wiel met afgedichte lagers. Dit maakt de i-Ton de 
ideale handpallettruck in de voedingsdistributie, chemische 
industrie, farmaceutica ...

Gemakkelijk onderhoud van uw heftruck

Deze oprijrampen zorgen ervoor dat u heel gemakkelijk onder-
houdswerken aan uw heftruck kan uitoefenen. U zet dankzij deze 
rampen het voorste deel van uw heftruck tot 28 cm de hoogte in.
Ze zijn vervaardigd uit aluminium en zijn daardoor heel licht, 
maar ook heel sterk!
De maximum breedte van de banden mag 260 mm zijn en de 
maximum wieldiameter 650 mm.
Ze hebben een capaciteit van 4 ton per paar en zijn 1200 mm 
lang.
Voor uw gemak en veiligheid werden een handvat en veilig-
heidspin voorzien.

Meer producten uit ons zeer uitgebreide gamma veiligheids-
producten vindt u op pagina 30.
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Klaar voor

NEW

Nog meer mogelijkheden

Dankzij TVH’s nieuwe webshop MyTotalSource kunt u sneller informatie over onze producten opzoeken, 
met onmiddellijke weergave van prijs, levertijd, voorraad, foto’s en technische eigenschappen. Of u nu 
informatie over slechts één of meerdere onderdelen hebt opgezocht. Andere voordelen zijn:
• U ontvangt razendsnel uw offerte.
• U ontvangt onmiddellijk een prijs en levertermijn van uw onderdeel.
• De foto van het onderdeel wordt automatisch meegestuurd.
• U beschikt direct over de technische informatie van het onderdeel.
• U kan een praktisch favorietenlijstje aanleggen waarin u uw courante onderdelen en machines kan 

bewaren. 
• In het archief vindt u al uw offertes terug die u tot een jaar geleden hebt geplaatst.

Via MyTotalSource is het ook mogelijk om 24 op 24 uur een bestelling te plaatsen. Dit is een fluitje van 
een cent met ons nieuw stappensysteem:
1. Maak uw bestelmand aan.
2. Geef uw bestelling in.
3. Controleer uw bestelling.
4. Bevestig uw order. 

TVH Quick Source is veranderd in een volledig nieuwe e-commerce webshop 
met de naam MyTotalSource. Offertes en bestellingen doorsturen of product-
informatie opzoeken gaat vanaf nu nog veel sneller. 

www.mytotalsource.tvh.com

?
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Met MyTotalSource wil TVH haar klanten de mogelijkheid bieden om op elk moment van de dag tech-
nische informatie over producten en machines op te zoeken en producten te bestellen. We blijven dan 
ook investeren in de verdere uitbouw van onze zoekmachines.

Twee gebruiksvriendelijke zoekmachines

MyPartsFinder is de vernieuwde zoekmachine waarmee u onderdelen kunt vinden aan de hand van 
machine-, motor- of transmissiegegevens. Deze vervangt de huidige Quick Reference die u in  
TVH Quick Source terugvindt. 

Met MyProductSearch zoekt u artikelnummers op basis van technische specificaties en afmetingen. 
Doorwinterde TVH Quick Source gebruikers hebben deze functie al opgemerkt onder ‘producten 
zoeken’ maar in het jaar 2011 werd ze grondig vernieuwd en uitgebreid. Zo kunt u nu zoeken in uw 
eigen taal. Het aantal productsoorten steeg van 61 naar meer dan 130. Onder meer dichtingen, filters, 
kettingen en mastrollen zijn toegevoegd. Dit jaar mag u ook de hydraulische pompen, batterijladers en 
de technische sprays in MyProductSearch verwachten. 

Wanneer u een product wenst terug te vinden via MyProductSearch zijn er twee opties: u gebruikt het 
zoekveld in de rechterbovenhoek of u klikt via de productgroepen door tot het gewenste product. 
Verfijn ten slotte uw zoekresultaten op basis van lengte, breedte, voltage of andere parameters om het 
juiste artikel te vinden. 

PS MyProductSearch



gratisBestel uw
exemplaar van de

Master cataloogMaster cataloog
REF 14881083

Master cataloog
www.tvh.com/catalogue
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Bescherming door weer en wind!

Dakpaneel
• Op maat gekleurd, antiverblindend materiaal
• Bescherming tegen zon, regen en puin
• Kan in enkele seconden vastgemaakt worden

Ventilator
• Variabele snelheid
• 2 snelheden met 3 stopposities
• 12–48 V

Zetelkussen
Wordt geïnstalleerd over de zetel en ruggensteun

Dakbescherming
• Transparant dakdeel in pvc
• Afmetingen: 1 x 1 m

En wat als het regent?
Dan beschermen wij u met ons regenkostuum.
• Vest en broek
• Enkel verkrijgbaar in maat XL
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Regional head offices Subsidiaries Branches

01 TVH AUSTRALASIA PTY LTD QUEENSLAND
 Richlands (Brisbane)
02 TVH AUSTRALASIA PTY LTD NEW-SOUTH-WALES
 Wetherill Park (Sydney)
03 TVH AUSTRALASIA PTY LTD VICTORIA
 Dandenong South (Melbourne)
04 TVH AUSTRALASIA PTY LTD WEST-AUSTRALIA
 Welshpool (Perth)

AUSTRALIA

05 THERMOTE & VANHALST NV
 Waregem
05 CC HEFTRUCKS BVBA
 Nieuwerkerken (Aalst)
05 HAVELANGE SA 
 Brussel
05 TVH RENTAL EQUIPMENT NV 
 Waregem
05 TVH PARTS NV 
 Waregem

BELGIUM

23 TVH PARTS CO KANSAS
 Olathe
24 TVH PARTS CO CALIFORNIA 
 Mira Loma
25 TVH PARTS CO ILLINOIS 
 Grayslake
26 TVH PARTS CO PENNSYLVANIA 
 Harrisburg
27 TVH PARTS CO SOUTH CAROLINA 
 Duncan
23 SUPERIOR SIGNALS, INC KANSAS
 Olathe

USA

07 TVH CANADA LTD ONTARIO
 Mississauga (Toronto)
08 TVH CANADA LTD BRITISH COLUMBIA 
 Port Coquitlam (Vancouver)

CANADA

06 TVH DO BRASIL PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
 Vinhedo (Campinas)

BRAZIL

09 TVH TRADING (SHANGHAI) CO, LTD 
 Shanghai

CHINA

10 TVH FRANCE SASU 
 Roubaix

FRANCE

11 TVH INDIA 
 Pune

INDIA

12 TVH ITALIA SRL  
 Marano (Torino)

ITALY

13 TVH MALAYSIA SDN BHD 
 Shah Alam (Kuala Lumpur)

MALAYSIA

14 TVH MEXICO, S DE RL DE CV 
 Cuautitlán Izcalli (Mexico City)

MEXICO

15 TVH NEW ZEALAND LTD  
 East Tamaki (Auckland)

NEW ZEALAND

16 TVH RUS LLC  
 Dubrovki (Moscow)

RUSSIA

17 TVH SINGAPORE PTE LTD  
 Jurong

SINGAPORE

18 TVH PARTS SOUTH AFRICA LTD  
 Isando (Johannesburg)

SOUTH AFRICA

19 TVH NORDIC AB 
 Ed

SWEDEN

20 TVH YEDEK PARCA TICARET AŞ 
 Başakşehir (Istanbul)

TURKEY

21 TVH MIDDLE EAST FZE
 Sharjah 

UNITED ARAB EMIRATES

22 TVH UK LTD 
 Coventry

UNITED KINGDOM

www.tvh.com

TVH worldwide

       SALES REPRESENTATION IN THE FOLLOWING COUNTRIES:
Algeria, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Greece, Ireland, Morocco, The Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Portugal, Romania, Saudi Arabia, Serbia, Spain and Ukraine.
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TVH around the world



19

Nieuwe locatie voor TVH do Brasil

TVH do Brasil mag trots zijn. Eind vorig jaar verhuisden ze immers van São 
Paulo naar Vinhedo, ongeveer 60 km noordelijker gelegen. TVH do Brasil  
(nummer 6 op de kaart) opereert nu vanuit nieuwe gebouwen die meer ruimte 
en faciliteiten bieden dan hun oude stek, die te lijden had onder de groei die 
TVH do Brasil de laatste tijd had gemaakt en dus niet meer aan de toenemende 
behoeftes kon voldoen. De nieuwe locatie, Vinhedo, ligt centraal in de sterke 
groeiregio in Campinas, Brazilië. Dit betekent dat vele grote bedrijven in de  
buurt gevestigd zijn en dat de transportmogelijkheden ruimer zijn dan voor-
heen. Door het groeiend succes van TVH do Brasil is snel en efficiënt transport 
naar alle hoeken van het land namelijk onontbeerlijk.
De grotere stockoppervlakte (meer dan 2000 m²) in Vinhedo biedt ook de 
mogelijkheid een grotere variatie aan producten op stock te nemen, wat de 
klant natuurlijk alleen maar ten goede komt.

Toonbank TVH Turkije

Net als het TVH hoofdkwartier in België, streven ook de filialen naar een 
aantrekkelijke toonbank waar de klanten snel kunnen bediend worden in een 
professioneel maar aangenaam kader. De medewerkers van TVH Turkije  
(nummer 20 op de kaart) hebben dit jaar de laatste hand gelegd aan de aan-
kleding van hun toonbank. Het nieuwe gebouw gaf hen de mogelijkheid een 
mooie ruimte in te richten om klanten die hun bestelling komen afhalen te 
ontvangen.

Verhuis TVH Australia

Ook de afdeling van TVH Australia (nummer 4 op de kaart) in Perth heeft een 
verhuis achter de rug. De groei die het filiaal de laatste jaren realiseerde, maakte 
een grotere infrastructuur noodzakelijk. Welshpool, een hoog aangeschreven  
industriegebied in Perth, werd gekozen als nieuwe locatie. De nieuwe  
gebouwen zijn met 840 m² dubbel zo groot als voorheen.
De toonbankverkoop in Perth is goed voor 60 % van de totale omzet dus een 
grotere showroom was een absolute must. Tegelijkertijd werd ook een grotere 
stock voorzien zodat de snelle bevoorrading altijd gegarandeerd blijft .
Natuurlijk werd ook aan het personeel gedacht: zij hebben een heel  
aangename werkomgeving gekregen. Dit betekent ook dat een bezoeker  
meteen een professionele indruk krijgt.
West-Australië kent een groeiende mijnindustrie en TVH kijkt ernaar uit een 
betrouwbare partner te zijn voor deze en alle andere klanten.

Ook in het volgende Parts Magazine houden we u graag op de hoogte van de 
ontwikkelingen bij de dochterfirma’s van TVH!

Nieuws @ TVH filialen

Een essentieel onderdeel van onze firma is het netwerk van TVH-filialen dat wereldwijd sterk  
uitgebreid is in het laatste decennium. We nemen hier dan ook graag enkele nieuwtjes van bij onze 
collega’s in de filialen onder de loep.

Het nieuwe gebouw van TVH do Brasil is gebaseerd op het hoofdkwartier 
van Waregem.

De nieuwe toonbank van TVH Turkije.

De nieuwe locatie van TVH Australasia in Welshpool (Perth).
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Heeft uw heftruck een makeover nodig?

1  Gebruik kwaliteitsvolle verf en additieven.
 
 Polyester plamuur – 2 kg
 REF 107TA7388
 

 Reinigingsverdunner – 5 l*
 REF107TA8760
 * Verf en sprays kunnen niet met luchtvracht verstuurd worden.

 Verf en sprays zijn degelijk verpakt en goed afgesloten. 

 
 
2  Zorg voor de correcte en gebruiksvriendelijke 

uitrusting en accessoires om de makeover 
succesvol uit te voeren.

 
 Propere handen met de spray master
 REF 107TA7405
 

 Wegwerpoverall
 REF 107TA7420 – M
 REF 107TA7421 – L
 REF 107TA7422 – XL
 REF 107TA7423 - XXL
 

3  Zet uw machine klaar vooraleer u start met 
verven: maak het oppervlak schoon, 
bescherm nabijgelegen oppervlaktes …

 
 Rol afplakband – 50 x 50 mm (L x B)
 REF 107TA7413
 

 Schuurpapier – 152 x 229 mm
 Voor microkorrel: V Fine A XS
 REF 107TA7434
 

 Plamuurmessen – set van 4 messen
 REF 107TA7426
 

 Schuurschijf – 150 mm diameter
 REF 111TA4022
 

 Borstel – 100 x 50 x 6 mm diameter
 REF 107TA7617
 

 Pak van 2 papierrollen
 REF 106TA6744
 
 
4  Breng stickers aan op de machine.

 
 Complete stickerkit voor heftrucks
 REF 121TA1386
 

 Veiligheidssticker vorken
 REF 107TA7980

Dan zijn onderstaande tips, tricks en producten nuttig voor u!

Uw machine is weer gebruiksklaar en ziet er gloednieuw uit!

REF 107TA7388 REF 107TA7405 REF 107TA7434

REF 107TA8760 REF 107TA7413 REF 107TA7426
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Heeft uw heftruck een makeover nodig?

REF 111TA4022 REF 106TA6744 REF 107TA7420 REF 107TA7980

REF 107TA7617 REF 121TA1386

U vindt alle referenties in onze deelcataloog ‘Paint & accessories’ 
(REF 7882672)
www.tvh.com/catalogue
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Koopjes aan bodemprijzen op TVH-bay

Tweedehands voorzetapparatuur

Kies bij TVH altijd uit meer dan 400 stuks tweedehands 
voorzetapparatuur in oorspronkelijke staat of volledig hersteld. 
Ons aanbod is zeer gevarieerd: rotators, kartonklemmen, vorkver-
stellers, tapijtdoornen, balenklemmen, papierrolklemmen, 
biervatklemmen, multi pallet handlers, draaivorkenklemmen, 
baksteenklemmen, vatenklemmen, reach forks, scheppen, enz.

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.
www.tvh.com/tvhbay

Bent u geïnteresseerd? Neem dan zeker een kijkje in onze recent 
vernieuwde folder ‘Used attachments’, waarin wij u een greep uit 
ons aanbod voorstellen.
U kunt deze folder online bekijken via  
www.tvh.com/usedattachments

Stock sales

Onze stock sales bestaan uit een gevarieerde selectie van  
producten: kraanarmen, schepbakken, veiligheidskooien, krikken, 
handpallettrucks, trolleys, enz.
TVH biedt deze producten aan zeer scherpe prijzen aan. Snel zijn 
is de boodschap. 

Het aanbod van deze interessante deals is beperkt en op is op!
U kunt ons recentste aanbod altijd raadplegen via  
www.tvh.com/stocksales
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Erkend partner van Curtis voor al uw 
elektrische instrumenten

Onze elektronica-afdeling is één van de sterkst groeiende afdelingen van TVH.
Momenteel herstellen we al 20 000 controllers, printkaarten, displays, joysticks … per jaar, en dit 
aantal neemt nog jaarlijks toe. Door onze expertise hebben we enkele grote producenten als partner, 
waaronder Curtis.

• Curtis is een gerenommeerd technologisch leider in elektrische 
instrumenten en controllers, in Amerika, Europa en Azië.

•  TVH is distributeur van nieuwe onderdelen van Curtis.
• Sinds 2009 is TVH ook aangeduid door Curtis als Curtis 

Authorized Service & Repair Centre voor Europa.

TVH werkt samen met Curtis voor de aankoop en 
het herstel van:
• snelheidsregelingen en printkaarten
• dc-dc omvormers en laders
• batterij-indicatoren en displays
• versnellers en joysticks
• handsets en software
• …

Curtis biedt producten voor verschillende toepassingsgebieden.

Voor meer info over Curtis kunt u terecht op de website: 
www.curtisinstruments.com

Erkend Europees 
Service & Repair 
center
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TVH verruimt nu ook zijn productgamma met het volledige aanbod aan container handling 
equipment, van STS-kranen tot terminal trekkers. Het computergestuurde voorraadbeheer en 
de professioneel getrainde medewerkers zorgen ervoor dat onze database en beschikbaarheid 
dagelijks groeien. Zo kunnen wij een groot gamma online aanbieden, en bieden wij ook een 
snelle en resultaatgerichte dienstverlening. Het eigen productieatelier, de strenge kwaliteits-
controle, internationale contacten en een dynamisch team garanderen een premium kwaliteit aan 
de juiste prijs. Ongeacht waar de klanten zich bevinden, TVH levert goederen wereldwijd binnen 
de 24/48 uur.
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TVH bezocht het TOC container supply chain 
event

Wij waren present op het TOC container sup-
ply chain event in Antwerpen afgelopen juni.
Het was voor ons het uitgelezen tijdstip 
om te netwerken met huidige afnemers en 
potentiële klanten.
We mochten een groot aantal bezoekers op 
onze stand verwelkomen en volgden enkele 
uiterst interessante seminaries.
We kunnen enkel concluderen dat deze editie van het TOC event 
een enorm succes was voor ons en kijken reeds uit naar hun 
volgende event.

Onderdelen voor Port & Container Equipment

We stockeren onderdelen voor:
• Reachstackers/lege containerhandlers
 Onderdelen geschikt voor: CVS Ferrari-Belotti, 

Hyster, Kalmar-Sisu-Valmet, Konecranes-SMV, Lancer Boss, 
Linde, PPM-Terex-Fantuzzi, Sany, Svetruck, Taylor …

• Terminaltrekkers
 Onderdelen geschikt voor: Capacity, Kalmar-Sisu, Mafi , Mol, 

Ottawa, Tico, Terberg
• Spreaders
 Onderdelen geschikt voor: Bromma, Elme, Ram, Stinis, ZPMC
• Motoren
 Onderdelen geschikt voor: Caterpillar, Cummins, Deutz, 

Perkins, Scania, Valmet, Volvo Penta
• Transmissie & aandrijfassen
 Onderdelen geschikt voor: Allison, Clark-Hurth, Dana, Z.F., 

Kessler, OMCI, Rockwell

Port equipment

Scan deze code met uw smartphone om onze 
Port Equipment folder te raadplegen 
www.tvh.com/portequipment/nl

Vergrendelingspinnen

Onderdelen voor voor- en achteras

Kabelgeleiders

Transmissie-onderdelen

Elektrische & hydraulische bedieningshendels

Rem-/gaspedalen & hydrovac

Elektronische & elektrische onderdelen

Hydraulische pompen

Motoronderdelen
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Altijd de juiste oplossing voor uw batterijen,   laders & accessories

Allesandro Volta had er in 1800 wellicht geen 
idee van wat zijn uitvinding zou betekenen voor 
de wereld toen hij zijn zogenaamde Zuil van 
Volta afwerkte en daarmee de eerste elektrische 
batterij had gemaakt. Batterijen zijn niet meer
weg te denken uit onze hedendaagse maat-
schappij. Je vindt ze overal en in alle maten: van 
kleine exemplaren in horloges en hoorapparaten 
tot kamergrote batterijen bij gsm-operatoren en 
internetproviders.

Volta’s uitvinding heeft vanzelfsprekend al heel wat evoluties 
ondergaan. Een grote stap was de ontwikkeling van de eerste op-
laadbare loodbatterij door Gaston Planté in 1859. Op de dag van
vandaag heeft deze talloze applicaties, ook in de material 
handling industrie. Meer en meer thermische machines worden 
vervangen door elektrische en die laatste worden aangedreven 
door, u raadt het, oplaadbare batterijen.

Batterijen vragen, zoals alles wat intensief gebruikt wordt, 
aandacht en onderhoud om de optimale prestatie te blijven ga-
randeren. TVH wil hier als one-stop shop volledig aan meewerken 
en heeft de laatste jaren dan ook gekozen voor een aanzienlijke 
uitbreiding van het assortiment accessoires voor batterijen en 
batterijladers. In dit artikel willen we u er graag een paar van 
naderbij tonen.

Water: ook een batterij kan niet zonder!
De loodaccu bevat zuur dat fungeert als elektroliet en dat ervoor 
zorgt dat de batterij elektriciteit kan geleiden. Samen met water 
is zuur het kloppend hart van de batterij en daarom is het  

belangrijk het mengsel van water en zuur goed te onderhouden.

Gedeïoniseerd of gedestilleerd water is een must wanneer het 
over batterijonderhoud gaat. Kraantjeswater bevat erg vaak een 
hoge concentratie aan Totaal Vaste stof (bvb. ionen) en is met
andere woorden niet geschikt aangezien ionen het leven van de 
batterij sterk verkorten. Flessenwater dan maar? Dit kan al gauw 
duur uitdraaien als u een paar batterijen in onderhoud hebt. 
Bovendien bevat flessenwater nog meer Totaal Vaste stof dan 
kraantjeswater.

Met de HydroPure hoeft u zelfs geen gedestilleerd water te ko-
pen. U kan het zelf maken door kraantjeswater door het element 
van de HydroPure te laten lopen. Niet alleen wordt het water
gefilterd, ook de ionen en andere onzuiverheden die slecht zijn 
voor de batterij worden verwijderd. Het resultaat is zuiver water 
dat vergelijkbaar is met gedestilleerd water. Eén element kan tot 
2400 liter water zuiveren, afhankelijk van de zuiverheid van het 
gebruikte kraantjeswater. Door het filterelement te wisselen als 
het waarschuwingslampje brandt, kan de HydroPure gewoon 
weer verder werken. Het gebruikte element is niet-giftig en mag 
dus bij het gewone afval. Het apparaat kan gemakkelijk aan een
muur opgehangen worden zodat er altijd een watervoorziening 
dichtbij is.

Indien u batterijen of machines hebt op minder evidente loca-
ties en een vaste watereenheid zoals de HydroPure u niet kan 
helpen, bieden we u twee andere, mobiele opties. De eerste is de 
HydroFill. Met dit mobiele apparaat brengt u het water gewoon 
naar de batterij in plaats van omgekeerd. Door de ingebouwde 
batterijaandrijving is het transport helemaal niet moeilijk en door 
gebruik van vulpistolen van hoge kwaliteit verloopt het vullen 
van de batterij heel erg vlot. Met een stevige tank van 30 liter is 
deze HydroFill perfect voor een kleinere batterijvloot.
Als u het water overal waar u gaat wil deïoniseren is de tweede 

HydroPure
REF 127TA3874

HydroFill
REF 127TA3873

Deïoniseereenheid met tank
REF 138TA7533
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Altijd de juiste oplossing voor uw batterijen,   laders & accessories

optie nog efficiënter: de deïoniseereenheid met tank. U kan de 
tank om het even waar vullen, het water wordt gedeïoniseerd 
en is klaar voor gebruik in de batterij. Een tank van 25 liter, een 
zuivering van 4 liter per minuut en de montage op luchtbanden 
garanderen een efficiënt gebruik.

Extra hulp bij batterijonderhoud?
Water bijvullen is nodig, dat weten we ondertussen. Maar  
wanneer heeft een batterij nieuw water nodig? De batterij te 
vroeg opvullen is onnodig en dus tijdverspilling; dit te laat doen 
is dan weer gevaarlijk voor de goede werking van de batterij 
want te weinig water kan permanente schade veroorzaken. Een 
handig hulpje om te weten wanneer uw batterij dorst heeft, is de  
SmartBlinky Cyclops. Zoals u kan zien op de foto heeft dit 
apparaat een ledlampje in een kleine behuizing die achter de 
batterijstekker zit. Op deze manier kunt u na het laden snel zien 
of het elektrolietniveau te laag is (rood lampje) en er dus water in 
de batterij dient gegoten te worden. Met de SmartBlinky Cyclops 
kunt u dus niet alleen veel tijd sparen. Dit nieuwe accessoire 
zorgt ook voor een optimale bijvulling van het batterijwater wat 
uiteraard het leven van de batterij verlengt.

Naast de SmartBlinky Cyclops, die u meer vertelt over het water-
peil, is ook de digitale hydrometer een handig instrument. Deze 
meter toont u de dichtheid van de zuuroplossing in de batterij. 
Aan de hand van het resultaat dat u kan aflezen op een grote led-
display, weet u perfect in welke conditie de batterij zich bevindt. 
Normaliter wordt het zuur gemeten aan 15 °C. Na het laden kan 
de warmte van de batterij echter tot 30 °C of 40 °C oplopen. De 
digitale hydrometer compenseert dit onmiddellijk waardoor de 
correcte meting toch gebeurt, ook al is de batterij warmer dan 
normaal. Ook batterijcellen die moeilijker bereikbaar zijn, kunnen 
makkelijk gemeten worden door de lange peilstok. Een intern 
geheugen laat u zelfs toe om de resultaten van de metingen naar 

een excelfile te exporteren nadat u alle cellen opgemeten hebt. 
Op die manier kunt u makkelijk een logboek bijhouden van de 
batterij en zo een optimaal onderhoud voorzien.

Alle accessoires en goed onderhoud ten spijt, soms gaat het toch 
fout met de batterij. Vaak kan het probleem eenvoudig  
gedetecteerd worden. Wanneer bijvoorbeeld de verbinding 
tussen twee cellen niet meer goed verloopt, zorgt dat voor extra 
weerstand wat onmiddellijk weerspiegeld wordt in een ver-
hoogde temperatuur in die zone van de batterij. Dit is natuurlijk 
niet zichtbaar met het blote oog en daarom wordt het sterk 
aangeraden een thermografische camera zoals de TIS (Thermal 
Imaging Scanner) van Fluke minstens éénmaal om de 6 maanden 
op uw batterij te richten. Zo ziet u meteen welke cel extra aan-
dacht nodig heeft. Uiteraard kunt u deze warmtecamera ook in 
andere applicaties waar temperatuur een belangrijke rol speelt, 
gebruiken.

U merkt dat TVH u als one-stop shop dus ook voor uw batterij-
onderhoud zeker tot uw dienst staat. Indien u meer wil weten 
over één van de voorgestelde producten of over batterijonder-
houd in het algemeen, kunt u uw contactpersoon gewoon een 
seintje geven. We helpen u graag verder en wensen bij deze alle 
batterijen een lang en gezond leven toe!

Alle producten en veel meer vindt u in 
onze cataloog Batteries, Chargers &  
Accessories. Deze kunt u bekijken op 
www.tvh.com/batteries. U kunt  
uiteraard ook een gratis exemplaar  
bestellen: REF 15262190.

Niveaumeter, SmartBlinky Cyclops
REF 128TA3443

Digitale hydrometer
REF 138TA7531

Thermische warmtemeter
REF 139TA1677



VOORDELEN:

• De levensduur van de behandelde batterijen verlengt 

aanzienlijk.

• De ontladen AC/DC-energie wordt omgezet. 

Deze energie kan teruggeplaatst worden op het 

elektriciteitsnet en kan dus hergebruikt worden.

• Minimale onderhoudskost.

• Snelle regeneratie.

• Gemakkelijke toepassing: volledig automatisch 

regeneratieprogramma.

• 24/7 gebruik

• Gratis analysesoftware met de mogelijkheid om 

gedetailleerde regeneratierapporten te creëren.

Nieuwe technologie voor batterijregeneratie: 
De ENERGIC REPLUS batterijregenerator

Wek uw oude en gebruikte batterijen terug tot leven!

PRESENTEERT

Scan deze code met uw smartphone 
om het instructiefilmpje voor 

batterijregeneratie te bekijken.

 Vraag naar een 
vrijblijvende 

demonstratie!
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Ramen en meer voor verreikers, 
minigraafmachines en laders

Surf naar www.tvh.com/productspecials
Vraag uw exemplaar aan uw sales advisor 
of bestel REF 18545076.

Voor meer info over de rest van ons as-
sortiment zie onze Access equipment 
folder (REF 18811103).
www.tvh.com/accessequipment/nl

Wij bieden voor-, achter-, zij-, dak- en schuiframen aan voor een 
breed gamma aan merken (Manitou, JCB, Merlo, Yanmar, Bobcat, 
Volvo …).
De ramen die TVH levert zijn van hetzelfde type glas (gehard of 
gewalst), van dezelfde dikte en van een kwaliteit die de originele 
ramenfabrikant evenaart. Onze ramen zijn voorzien van de 
verplichte stempel met o.a. het Europese homologatienummer 
van het type glas en het DOT-nummer (Department of Transport). 
Ze zijn allemaal van het merk SEKURIT.
In onze product special ziet u een greep uit ons ruim assortiment 
ramen. Het is echter heel belangrijk om de exacte maten door te 
geven bij de aanvraag van uw order. We helpen u daarmee heel 
graag verder!

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

Product special

Windows
for telescopic and rough-terrain forklifts, 

mini-excavators and loaders

Naast deze ramen bieden wij ook een ruim gamma aan andere 
onderdelen voor verreikers en minigraafmachines, met een aan-
bod van 45 000 items op stock en 750 000 gekende referenties. 
Deze zijn geschikt voor een uitgebreide selectie aan merken: 
Ausa*, Bobcat*, Case, Caterpillar, Dieci*, Genie*, JCB*, JLG*, 
Komatsu, Manitou*, Matbro, Merlo*, Sambron, Sanderson en 
Terex.
*Voor deze merken hebben we courante referenties op voorraad. 
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Omdat wij bij TVH veel belang hechten aan een 
veilige en ergonomische werkomgeving, stellen 
wij u graag onze nieuwste product special rond 
veiligheid & ergonomie voor.
Deze brochure toont ons uitgebreid gamma aan 
veiligheidsproducten en is het perfecte werk-
instrument voor elk bedrijf dat veiligheid hoog in 
het vaandel draagt!

Revolutionair: de wuBump schokbreker

Eén van onze nieuwste producten is de wuBump, een 
eenvoudige en gebruiksvriendelijke schokbreker voor heftrucks 
tot 5 ton. Met de wuBump beschermt u op een eenvoudige 
manier uw chauff eur, heftruck, lading en magazijninfrastructuur 
bij botsingen!
De demovideo’s op www.tvh.tv tonen duidelijk dat de wuBump 
de vrijgekomen energie bij een aanrijding absorbeert.
Meer info op pagina 12.

Wat vindt u in de safety & ergonomics special?

Om het zoeken naar het geschikte veiligheidsproduct 
gemakkelijk te maken, werd de special ingedeeld in verschillende 
categorieën:
• Intern transport- & hefmateriaal: pallettrucks, minitrekkers, 

heftafels, stapelaars …
• Veiligheidsaccessoires: veiligheidsschragen, veiligheids-

blokken, remprofi elen, stempelplaten …
• Bescherming van uw heftruck, chauff eur en infrastructuur: 

de nieuwe wuBump schokbreker, paal- en rekbescherming, 
claxons, spiegels, zetelgordels …

• Persoonlijke veiligheid: valharnassen, Beta kwaliteits-
gereedschappen, Fluke test- en meetapparatuur, hand-
schoenen, veiligheidshelmen …

• TVH Training Centre: contacteer ons voor meer info over ons 
breed gamma opleidingen.

• Winterproducten: bestel uw exemplaar van de Winter Special 
en ontdek onze winterproducten! (REF 18663385)

Hou het veilig met onze nieuwe 
product special: Safety & ergonomics
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3

IN-HOUSE TRANSPORTATION & LIFTING

Manual

REF 127TA3780 

Material: steel
Width: 540 mm
Fork length: 1170 mm
Load capacity: 1000 kg
Lifting height: 800 mm
Steering wheels: polyurethane
Fork rollers: single polyurethane

REF 139TA6253  

i-Ton
Special hand pallet truck 
for food sector, pharmaceutics 
and chemical industry
Weight: 38 kg
Material: technopolymer
Width: 520 mm
Fork length: 1150 mm
Load capacity: 1000 kg
Lift height: 115 mm
Steering wheels: polyurethane
Fork rollers: polyurethane

Advantages:
• Ergonomic for people

- Light and silent.
- Has great manoeuvrability.
- Makes the operator worklife a lot 

easier, even for non-professional 
users.

• Ergonomic for handling goods
- Guarantees quality and efficiency.
- Does not corrode, rust or 

contaminate.
• Ergonomic for work

- Can be used for the widest range 
of applications.

- Easy-to-use by all operators.
- Guarantees a valuable 

improvement of productivity.
• Ergonomic for the environment

- The i-Ton’s materials and 
productive process result in lower 
CO2 emissions during its life cycle.

- Can easily be disassembled and 
recycled at the end of its life cycle.

REF 108TA8490  

Material: stainless steel
Width: 560 mm
Fork length: 1200 mm
Load capacity: 1000 kg
Lifting height: 800 mm
Steering wheels: polyurethane
Fork rollers: single nylon

REF 107TA8255 

Material: steel
Width: 560 mm
Fork length: 1200 mm
Load capacity: 1000 kg
Lifting height: 800 mm
Steering wheels: polyurethane
Fork rollers: nylon

REF 138TA4555

Semi-electric
Material: steel
Width: 540 mm
Fork length: 1170 mm
Load capacity: 1000 kg
Lifting height: 800 mm
Steering wheels: polyurethane
Fork rollers: single polyurethane

For quick lifting without much effort

For more scissor hand pallet trucks, order your copy of the Accessories & handling equipment catalogue: REF 16865558 

Semi-electric
Material: steel
Width: 540 mm
Fork length: 1170 mm
Load capacity: 1000 kg
Lifting height: 800 mm
Steering wheels: polyurethane
Fork rollers: single polyurethane

For quick lifting without much effort

For more scissor hand pallet trucks, order your copy of the Accessories & handling equipment catalogue: REF 16865558 
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Horn

REF 106TA1410 

• 36 - 48 V
• 112 dB
• Universal application

Wheel nut indicators: no more loose wheel nuts

Correct
Wheel nuts are tightened

Incorrect
Wheel nuts must be tightened

The loose wheel nut indicator is an easy-to-use and cost-effective 

product that provides immediate certainty if any of the wheel nuts 

have come loose, through a quick visual inspection.

• Available in a range of sizes and colours.

• Loose wheel nut indicators are available with a spanner width from 17 

to 41 mm. 
• Indicators for nearly 100% of all vehicles in use.

• The standard colour fluorescent yellow is a stock item.

Back-up alarms

REF 106TA1425

• Safe-T-Alert® made in USA
• 12  -80 VDC - Volume: 87 dB

• With bolt-on terminals

Tire lock

• Secure your machine against 

theft with the ‘Tire Lock’.

• Equipped with a numerical 

safety lock with a 4-digit code.

• Select the matching model for 

your tyre size!

REF 138TA6554 – Small model

• Tyre width: from 160 to 360 mm

• Centre distance: maximum 
125 mm

REF 138TA6982– Big model

• Tyre width: from 195 to 420 mm

• Centre distance: maximum 
240 mm

Labels & decals -  REF 121TA1386  -  Complete kit for forklift trucks

For more information, 
consult the Labels & 

decals catalogue

REF 12594102

PROTECT YOUR FORKLIFT, DRIVER AND INFRASTRUCTURE

Wheel nut indicators: no more loose wheel nuts

Wheel nuts are tightened

The loose wheel nut indicator is an easy-to-use and cost-effective 

product that provides immediate certainty if any of the wheel nuts 

have come loose, through a quick visual inspection.

Available in a range of sizes and colours.

Loose wheel nut indicators are available with a spanner width from 17 

Indicators for nearly 100% of all vehicles in use.

The standard colour fluorescent yellow is a stock item.

REF 121TA1386  -  
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Seat belts
Our seat belts are supplied with an EU-certificate of conformity and meet the European directives.

LED strobe light
12 - 48 V  -  E-approved - Flash rate: 65 flashes/minute

REF 106TA5147

REF 139TA3229

• 3-point fixing
• Height: 145 mm
• Diameter base: 152 mm
• Diameter lens: 126 mm

• Pole mount
• Height: 210 mm
• Diameter base: 135 mm 
• Diameter lens: 126 mm

REF 110TA8613

REF 139TA3230

Mirrors
Extensive range of mirrors

at competitive prices

REF 105TA4842

REF 107TA7857

Mirror special
REF 16611497 

Lights

• Magnetic mount
• Height: 150 mm
• Diameter base: 166 mm
• Diameter lens: 126 mm

REF 139TA3231

PROTECT YOUR FORKLIFT, DRIVER AND INFRASTRUCTURE

• Secure your machine against 
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Our seat belts are supplied with an EU-certificate of conformity and meet the European directives.

LED strobe light
12 - 48 V  -  E-approved - Flash rate: 65 flashes/minute

•
•
•
•

Lights

Magnetic mount
Height: 150 mm
Diameter base: 166 mm
Diameter lens: 126 mm

REF 139TA3231
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PERSONAL SAFETY

Winter overall

Safety protection system

Type: SN MATTERHORN 6402

• Norm EN 342: protective clothing against 

the cold
• Material: 55% polyester / 45% cotton

• Isosoft lining: polyester fibre

• Colour: navy blue corn

• Protection to -40°C

• Extra protection and lining at the 

shoulders, elbows and knees

• High Tech thermal insulating lining

• Fleece inside collar

• Zipper under flap, chest pocket, 2 patch 

pockets and one pouch

• Ankle narrowing with velcro closure

• Elastic waist

What
A security system, a lateral bracket 

which attaches to the driver’s 

overhead guard. When getting on 

or off the truck, it’s easy as opening 

and closing a door but faster to 

attach. The driver is protected, even 

when the truck tips over. Easy to 

install, and available for many makes 

(Yale, Toyota, Linde, Jungheinrich, 

Mitsubishi, Still and Hyster).

Advantages
• Controlled security, even when 

the truck tips over.

• Time-saving use.
• Easy to install.

System
• Opening and closing of the doors 

is done mechanically

• The system is not electrically 

operated
• The door on the left-hand side is 

equipped with a gas strut, which 

prevents it from being unlocked 

when the truck is driving

• The system is mounted directly on 

the back of the driver’s overhead 

guard on the truck

Assembly time: 2 hours

REF 139TA6705 (size L)

REF 139TA6706 (size XL)

Safety cage

REF 107TA6395

Loading ramp

REF 140TA2078

• Aluminium: light but strong!

• Sold per pair
• Height: 280 mm
• Width: 260 mm
• Length: 1200 mm
• Load capacity: 4 ton per pair

• Max wheel diameter: 650 mm

• With safety pin and handle

• Own weight: 120 kg

• Load capacity: 300 kg

• Quantity of persons in 

cage: 2
• Platform size: 1200 x 790 

x 1890 mm (W x L x H)

This product can’t be sold in 

following countries: France, 

Austria and Switzerland

Can be used to 

work in cold store 

environments
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Safety protection system

Type: SN MATTERHORN 6402

• Norm EN 342: protective clothing against 

the cold
• Material: 55% polyester / 45% cotton

• Isosoft lining: polyester fibre

• Colour: navy blue corn

• Protection to -40°C

• Extra protection and lining at the 

shoulders, elbows and knees

• High Tech thermal insulating lining

• Fleece inside collar

• Zipper under flap, chest pocket, 2 patch 

pockets and one pouch

• Ankle narrowing with velcro closure

• Elastic waist

What
A security system, a lateral bracket 

which attaches to the driver’s 

overhead guard. When getting on 

or off the truck, it’s easy as opening 

and closing a door but faster to 

attach. The driver is protected, even 

when the truck tips over. Easy to 

install, and available for many makes 

(Yale, Toyota, Linde, Jungheinrich, 

Mitsubishi, Still and Hyster).

Advantages
• Controlled security, even when 

the truck tips over.

• Time-saving use.
• Easy to install.

System
• Opening and closing of the doors 

is done mechanically

• The system is not electrically 

operated
• The door on the left-hand side is 

equipped with a gas strut, which 

prevents it from being unlocked 

when the truck is driving

• The system is mounted directly on 

the back of the driver’s overhead 

guard on the truck

Assembly time: 2 hours

(size XL)

Loading ramp

REF 140TA2078

• Aluminium: light but strong!

• Sold per pair
• Height: 280 mm
• Width: 260 mm
• Length: 1200 mm
• Load capacity: 4 ton per pair

• Max wheel diameter: 650 mm

• With safety pin and handle

• Own weight: 120 kg

• Load capacity: 300 kg

• Quantity of persons in 

cage: 2
• Platform size: 1200 x 790 

x 1890 mm (W x L x H)

This product can’t be sold in 

following countries: France, 

Austria and Switzerland

Can be used to 

work in cold store 

environments

5

IN-HOUSE TRANSPORTATION & LIFTING
Minipullers

Minipuller makes hard work light!
It can be quite the 
job moving shopping 
trolleys, hospital beds or roll containers 
with heavy loads. This problem is now solved with the arrival of the 

minipuller MT1000: a 
compact, user-friendly puller that easily 
transports roll containers and other rolling objects from one place to 

another without any 
physical effort.

Motivated workers and more productivity 
Moving an object that weighs 500 or 1000 kg requires the same efforts with the minipuller 

MT1000. No more heavy manual and back work for your employees. 
As such, they will be 
motivated even more to execute their works with more pleasure and more productivity. 

Made-to-measure work and service
There are several 
accessories for the 
minipuller MT1000 such as a platform, couplings for several containers, 

additional batteries, 
etc. We can also offer a personalized minipuller according to your needs and requirements. 

The minipuller can be 
programmed on the spot by our service personnel. The programming 

includes changes in 
speed and acceleration.

80% of our clients who have purchased the minipuller to lighten the 
working conditions have noticed a great increase in their production.

REF 135TA9405 

Pulling power: 1000 kg
Drive adjustment: free programmable speed and accelerationDrive: DC motor 24 V, 300 WRemovable battery:  24 V, 18 AhExternal charger

Solid tyres: 25 x 8,5 cm
Complete weight: 43 kgFrame: steel, zinc-plated and powder-coated

Width: 440 mm
Length: 600 mm
Shaft height: 75 - 115 cmHeight when folded: 77 cmWith special hook to pull beds

Minipullers also available with pulling power from 1000 to 6000 kgAvailable in stainless steel

For more minipullers, order your copy of the Accessories & handling equipment catalogue: REF 16865558 

Different accessories
Remote control

Non-marking tyres

Special hooks possible

Horn

REF 127TA3780 

Material: steel
Width: 540 mm
Fork length: 1170 mm
Load capacity: 1000 kg
Lifting height: 800 mm
Steering wheels: polyurethane
Fork rollers: single polyurethane

REF 108TA8490  

Material: stainless steel
Width: 560 mm
Fork length: 1200 mm
Load capacity: 1000 kg
Lifting height: 800 mm
Steering wheels: polyurethane
Fork rollers: single nylon

Electric  -  For quick lifting without much effort

Accessories & handling equipment catalogue: REF 16865558 
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

Safety & Ergonomics
Product Special

 • PARTS & ACCESSORIES DIVISION

Safety & Ergonomics

Neem contact op met uw verkoopteam om uw eigen exemplaar 
te bestellen! (REF 18666614)
www.tvh.com/productspecials
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Nieuw in gamma: TotalSource Premium 
Quality vloerreiniger!

Onze nieuwe krachtige vloerreiniger biedt u tal van voordelen:

• Voor professioneel gebruik.
• Huidvriendelijk: op basis van micro-organismen en beperkt aantal irriterende stoff en.
• Geen speciaal materiaal nodig.
• Gebruik gewoon een doek, dweil, schrobzuigmachine of eenschijfsmachine.
• Eenvoudig gebruik: laat het product intrekken en spoel na met water.

Beschikbaar in 2 hoeveelheden:
REF 139TA4564: 5 l
REF 139TA4565: 10 l
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Olympische Spelen 2012 

Op 27 juli gingen de Olympische Spelen van start in Londen. In deze 27ste editie 
van de Spelen stonden in totaal 26 olympische sporten op het programma.  Op 
12 augustus ging de sluitingsceremonie door, waarna aansluitend de 
Paralympische Spelen gehouden werden. 

Het Olympisch Stadion was de hoofdlocatie van de Olympische Spelen. De 
openings- en afsluitingsceremonie werden in het stadion gehouden. Er waren 
maar liefst 80 000 zitplaatsen beschikbaar tijdens de Spelen.

TVH feliciteert alle deelnemers met hun geleverde prestaties tijdens de 
Olympische en Paralympische Spelen!

NUMBER
IN LIFTING
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Surf naar www.tvh.com/catalogue voor 
meer info of bestel REF 18538625

Nieuws over onderdelen voor veeg- en 
schrobzuigmachines

Nieuwe deelcataloog: Scrubbers & sweepers

We hebben een nieuw werkinstrument voor u gemaakt. In de 
Scrubbers & sweepers deelcataloog zijn alle onderdelen voor 
veeg- en schrobzuigmachines samen met complete veeg- 
machineoplossingen in één overzichtelijke uitgave verzameld. 

Het aanbod van onderdelen en oplossingen in de nieuwe  
productcataloog is erg gevarieerd. De cataloog is een handig 
werkinstrument, met een eerste grote indeling op basis van 
het merk en vervolgens voor elk van de 14 merken een onder-
verdeling in meerdere types. In totaal zijn zo’n 100 modellen 
opgenomen. Voor elk van deze modellen toont de cataloog een 
gedetailleerd overzicht van de beschikbare onderdelen.
Afstrijkers, vloerpads, veegborstels,  vloerzepen, aandrijf- en 
vacuümmotoren komen in deze productcataloog allemaal aan 
bod.
TVH is ook erkend Ametek-verdeler voor Ametek Lamb-motoren. 
Daarnaast bevat deze deelcataloog ook alternatieve  
schoonmaakoplossingen zoals de SmartSweep® en de  
Lazy Sweeper®, mechanische toestellen voor montage op 
heftrucks die vervolgens dienst doen als interne schoonmaak-
machine,  geschikt voor in- en outdoortoepassingen.
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Contacteer uw verkoper voor een gepersonaliseerde off erte !

TVH is erkend verdeler voor Ametek Lamb-motoren

139TA8830 139TA2723 139TA4518

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

Geschikt voor Tennant, Nilfi sk-Advance ... Hako, Tennant, Powerboss, 
Nilfi sk-Advance ...

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 50 W

Aantal turbines (AT-TB) 3 2 3

Dit is slechts een kleine selectie van de artikelen die wij op voorraad hebben. TVH is ook uw partner voor andere onderdelen en 
accessoires voor veeg- en borstelmachines.
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is 
sinds enkele jaren een onderwerp dat steeds 
meer aandacht krijgt in de bedrijfswereld. Samen 
met de provincie West-Vlaanderen werken veel 
bedrijven aan hun manier van ondernemen. De 
POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) 
heeft een tiental thema’s uitgeschreven waar 
fi rma’s kunnen rond werken om een continue 
verbetering op sociaal, milieu en economisch 
vlak te garanderen. Goede leerlingen krijgen 
een charter als bewijs van hun maatschappelijk 
verantwoorde ondernemingszin.

TVH sleepte dit charter in 2010 en 2011 al in de wacht. Het feit 
dat TVH al enkele jaren bezig was met allerlei projecten 
binnen die tien thema’s heeft zeker een fl ink stuk geholpen. We 
overlopen graag enkele van die thema’s en vertellen u wat meer 
over hoe TVH zijn steentje bijdraagt tot een verantwoordelijke 
ondernemingscultuur.

Een sleutelrol hierin is weggelegd voor TVH’s SHE-team (Safety-
Health-Environment) binnen de Human Resources afdeling. Zij 
begeleiden en coördineren het MVO-project en staan ook in 
contact met de provincie voor overleg.
Naast de overkoepelende rol zijn ook concrete personeels-
zaken een deel van de uitdaging. Zo is er een actieve opvolging 
van de leeftijdspiramide met het oog op een correcte leeftijds-
groepenverdeling binnen het personeelsbestand door een 
vertegenwoordiging van zogenaamde kansengroepen zoals
vijftigplussers, jongeren (< 25 jaar) en medewerkers met een 
handicap.
Medewerkers ergonomisch laten werken is ook een aspect dat 
aan bod komt. De juiste bureaustoel en houding, een goede in-
deling van de werkplek en tilcoaches die aanleren hoe je het best 
iets opheft zijn enkele voorbeelden.
Ook mobiliteit is een belangrijk onderdeel van MVO: hoe komen 
de mensen naar het werk? Hoe kan TVH helpen zodat het woon-

werkverkeer en de drukte van auto’s en vrachtwagens die komen 
laden en lossen niet tot overlast leiden in de omgeving?

Ook de aankoopafdeling draagt zijn steentje bij door de leveran-
ciers van TVH niet alleen te beoordelen op hun product maar ook 
op de kwaliteit van hun leveringen, afspraken en algemene
bedrijfscultuur.
Binnen de verkoopafdeling wordt MVO ingevuld door het 
Customer Delight project dat klanttevredenheid analyseert door 
middel van enquêtes en actieve telefonische opvolging. Zo
proberen we te streven naar een optimalisatie van het 
vertrouwen tussen de klant en TVH.

Een thema dat misschien meer voor de hand ligt, is afval-
verwerking. Voor een grote fi rma als TVH is dit fundamenteel, wat 
eigenlijk betekent dat vooral het vermijden van afval van groot 
belang is.
De prepackafdeling van TVH, die zorgt voor een goede verpak-
king van alle stukken die het magazijn binnenkomen, probeert 
steeds de meest effi  ciënte verpakkingsprocessen toe te passen. 
Dit betekent dat ze in samenspraak met de leverancier proberen 
om herverpakken te vermijden door de initiële verpakking te op-
timaliseren. Zo wordt niet alleen het product vanaf de eerste stap 
voldoende beschermd maar gaat er geen tijd, energie en vooral 
extra verpakkingsmateriaal verloren, wat het milieu natuurlijk 
enkel ten goede komt. Indien herverpakking wel noodzakelijk is, 
gebeurt dit door specifi ek opgeleide medewerkers die met de 
hulp van speciale verpakkingsmachines een goede en
effi  ciënte verpakking garanderen.
In een bedrijf met een groot aantal bediendes zoals het TVH 
hoofdkwartier in Waregem is ook elektronisch afval (AEEA-afval) 
een belangrijk werkpunt. Computers, beeldschermen, faxen en
telefoons die hun diensten bewezen hebben, worden door de 
eigen ICT-dienst vervangen en vervolgens opgehaald door een 
erkende verwerker van AEEA-afval.

U merkt het, het MVO project is een grote uitdaging! Maar het is 
er wel één waar TVH, samen met de Provinciale Ontwikkelings-
maatschappij, volledig voor gewonnen is en waar we ook in de 
toekomst verder aan werken!

Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen: MVO bij TVH
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Contacteer uw verkoper voor meer info

Bekijk onze 
kiepcontainer 
productfilm
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Vorkhielbeschermer

• Beschermt de hiel van de vork.
• Eenvoudig en snel te monteren.
• Past perfect op de hiel en voorkomt dat de vork over de grond 

sleept.
• Is aan twee kanten bruikbaar, dus is na slijtage aan één kant 

ook nog aan de andere kant te gebruiken.

Scan deze code met uw smartphone en bekijk het 
productfi lmpje voor de vorkhielbeschermer.

Laadkussen
 
• Bescherming tussen de lading en de vorken.
• Materiaal: gegoten rubber voor intensief gebruik.
• Past op de achterkant van de vorken.
• Absorbeert de impact van een lading.
• Snelle bevestiging dankzij een stevig aanspansysteem.

Scan deze code met uw smartphone en bekijk het 
productfi lmpje voor het laadkussen.

Vorkenbescherming

• Dunne, maar heel sterke magnetische rubberstrip om de 
goederen te beschermen.

• Voorkomt krassen op de goederen en het verschuiven van de 
lading op de vorken bij bruuske beweging.

• Maakt laden en ontladen van de goederen gemakkelijker.
• Kan aangepast worden aan elke metalen vork door het rubber 

op de gewenste maat te snijden of door de strip te buigen.
• Eenvoudig te monteren in een paar seconden.

Scan deze code met uw smartphone en bekijk het 
productfi lmpje voor de vorkenbescherming.

Accu-Tilt: indicator van de vorkhoogte

• Toont de stand van de vorken.
• Vermindert schade: de vorken doorboren geen producten of 

stoten niet tegen rekken.
• Verhoogt de productiviteit: geen giswerk meer over de stand 

van de vorken.
• Snel te monteren met dubbelzijdig plakband.

Scan deze code met uw smartphone en bekijk het 
productfi lmpje voor de Accu-Tilt.

 

Vorkenspecial

Ontdek in onze vorkenspecial alles voor uw vorken:
• vorken
• vorkverlengsels
• telescopische vorken
• vorkenaccessoires
• wegende vorken
• vorkenbescherming
• Accu-Tilt

Vraag meteen uw exemplaar aan uw 
sales advisor (REF 14616237) of ga naar 
www.tvh.com/productspecials om de 
digitale versie te bekijken.

Bescherm uw vorken & lading met 
onze nieuwe vorkenaccessoires
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Vork

Vorkenbescherming

Vork

Rubber

Metalen
kern

Magnetische strip

Vorkenbescherming

Vorkenbescherming

Vork

Rubber

Metalen
kern

Magnetische strip

Vorkenbescherming

Vorkenbescherming

Vorkhielbeschermer

LaadkussenAccu-Tilt

Vorkenbescherming
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TVH neemt CAM srl over

Na een succesvolle samenwerking van bijna 3 
jaar, heeft TVH beslist om CAM srl, een Italiaanse 
fabrikant van voorzetapparatuur zoals vorkver-
stellers, rotators, klemmen ... over te nemen.
Dit leek ons het perfecte moment om Gianluigi 
De Luca, manager van CAM srl te bezoeken en 
hem enkele vragen te stellen over de samen-
werking met TVH.

Meneer De Luca, kunt u ons iets meer vertellen over de 
geschiedenis van het merk CAM System?
CAM srl is een bedrijf dat gelegen is in Novara (Italië) en dat 
meer dan 40 jaar ervaring heeft op de voorzetapparatuurmarkt. 
Onze producten worden erkend voor hun kwalitatief hoog-
staande niveau en betrouwbaarheid. Wij winnen steeds meer aan 
populariteit in West-Europese landen zoals Italië, Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk, Portugal, Duitsland, Spanje en België.

In welke producten is CAM System gespecialiseerd?
Wij vervaardigen en leveren een uitgebreid gamma aan heftruck 
en material handling voorzetapparatuur. Zijverschuivers, vork-
verstellers, meervoudige vorkverstellers, balenklemmen, vork-
klemmen, 180° of 360° roterende klemmen, kartonklemmen en 
papierrolklemmen zijn slechts enkele van de producten die wij 
leveren. Daarenboven bieden wij ook op maat gemaakte 
oplos-singen door het bestuderen van de interne processen van 
onze klanten, en vervolgens voorzetapparatuur te creëren die 
specifi ek afgesteld is op hun behoeften.

Hoe kwam de samenwerking met TVH tot stand?
Als een globale marktspeler voor onderdelen en accessoires voor 
heftrucks, laadrampen en andere industriële voertuigen, werd 
TVH de exclusieve wereldwijde verdeler voor de volledige lijn van 
onze producten. Sindsdien bleven de activiteiten groeien. 
Ondertussen verdeelt TVH het merk met succes in een groot
 aantal landen, zelfs in Australië, Nieuw-Zeeland, het Midden- en 
Verre Oosten, Zuid-Afrika en in de Verenigde Staten van Amerika.

Wat zijn de sterke punten van CAM?
Wij zijn een Italiaanse fabrikant en leveren onze eigen 

kwalitatieve ontwerpen. Onafgebroken innovatie en hoge 
kwaliteits-niveaus zijn nodig in onze branche en van dat feit zijn 
we ons bewust. Wij kunnen ook een uitstekende prijs-kwaliteits-
verhouding bieden. Dankzij meer dan 40 jaar ervaring bieden 
we onze klanten hoge kwaliteit, zowel op gebied van product-
componenten als productfuncties.

Wat ziet u, uit ervaring, als de sterktes of positieve aspecten 
van TVH?
Eerst en vooral zou ik zeggen hun optimale dienst-na-verkoop. 
Het bedrijf wil zich onderscheiden op de markt en zal ofwel de 
benodigde stock aan afgewerkte goederen hebben of onder-
delen om een optimale dienst-na-verkoop te bieden. Bijkomend 
positief resultaat hiervan zijn ook de korte levertermijnen.
Een andere grote troef is hun technisch ondersteuningsteam. 
In het hoofdkwartier in Waregem (België) werd een technisch 
ondersteuningsteam opgericht bestaande uit product-
specialisten. Dit team is opgeleid om alle vragen van de klant te 
beantwoorden en om technische ondersteuning te bieden aan 
de uitgebreide verkoopsdienst van TVH.

Hoe ziet u de toekomst van CAM srl?
In de toekomst zullen wij ons binnen CAM toeleggen op het 
ontwikkelen en produceren van het gamma en van nieuwe 
producten. TVH wordt verantwoordelijk voor de wereldwijde 
verkoop en promotie van alle CAM System producten. TVH is 
vastberaden om te blijven investeren in CAM srl, om het 
productieproces verder te blijven optimaliseren en om te streven 
naar een verdere uitbreiding van de productportfolio.

Heel erg bedankt voor dit interview!

TVH is als leverancier wereldwijd actief en heeft ook een fi liaal 
in Italië. TVH Italia, in Turijn en Marano, werd ongeveer tien jaar 
geboren toen TVH LTE overnam. De aanwezigheid van TVH op de 
Italiaanse markt groeide sindsdien onafgebroken: nieuwe 
strategieën en goed opgeleid personeel zorgen ervoor dat TVH 
Italia de one-stop shop is die TVH wil zijn op het globale vlak.
Met CAM als extra partner, gespecialiseerd in voorzetapparatuur, 
zal TVH Italia verder gaan op de ingeslagen weg en de klanten de 
service geven die ze eisen en verdienen.
Voor meer informatie kunt u TVH Italia contacteren op 
+ 39 11 454 56 20.

CAM srl

Via Sempione 3Bis • 28040 Marano Ticino (No)
T 032197019 • F 0321923197
sales@camattachments.com
www.camattachments.com

 Meer dan 40 jaar 
ervaring in 

voorzetapparatuur
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TVH op Intermat en Interclean

INTERMAT

Intermat is een internationale vakbeurs voor de bouwsector.  Deze beurs ging van 16 tot en 
met 21 april 2012 door in Parijs (Frankrijk).  Op een oppervlakte van zo’n 375 000 m² stelden 
1350 exposanten hun producten voor aan meer dan 200 000 bezoekers.

INTERCLEAN

Interclean is een internationale beurs voor de schoonmaakindustrie.  De beurs ging van 8 tot 
en met 11 mei door in het RAI in Amsterdam. Zo’n 670 bedrijven toonden er hun producten  
aan maar liefst 28 000 bezoekers.
De volgende editie van Interclean gaat door van 6 tot en met 9 mei 2014 en is dan al toe aan 
zijn 25ste editie!

AMSTERDAM
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Op 29 maart nam TVH de Outstanding After Sales 
Award 2012 in ontvangst op de International Powered 
Access Awards in Rome. 
Volgens de jury “is de winnaar een eenvoudig bedrijf 
om zaken mee te doen. De logistieke organisatie is ver-
bazingwekkend en tegenwoordig geniet de hoogwerk-
ersector van dezelfde beschikbaarheid aan onderdelen 
en serviceniveau zoals al jaren het geval was voor de 
heftrucksector.”

Ware one-stop shop ervaring
TVH is de ambitieuze wereldwijde marktleider in onderdelen voor – onder 
andere – hoogwerkers. U krijgt een ware ‘one-stop shop’ ervaring:  
flexibele, betrouwbare en betaalbare dienstverlening van één enkele 
leverancier.

Het TVH Quick Source e-commerce systeem laat u toe om 24/7 onder- 
delen op te zoeken, de prijs en beschikbaarheid ervan te controleren en 
deze vervolgens te bestellen. Bovendien staan geschoolde technische  
adviseurs steeds tot uw beschikking tijdens de kantooruren. Het verkoop-
team staat u bij in 32 talen.

Wereldwijde levering binnen 24/48 uur
Voor hoogwerkers alleen heeft TVH 22 000 items op voorraad, met meer 
dan 400 000 gekende referenties. TVH heeft snellopende onderdelen op 
voorraad voor JLG, Genie, Haulotte, Aichi, Grove/Manlift, Manitou, Skyjack, 
Snorkel, Upright en levert ook onderdelen voor Dinolift, Holland Lift, Iteco, 
Niftylift …

Voor alle items op voorraad bieden wij een wereldwijde levering binnen 
de 24/48 uur vanuit magazijnen verspreid over de ganse wereld. Naast 
het hoofdkwartier in België is er ook lokale voorraad in de VS, Canada, 
Mexico, Brazilië, Zuid-Afrika, Turkije, Singapore & Maleisië, China, Australië 
& Nieuw-Zeeland.

400 professionals
De IAPA ceremonie vond dit jaar plaats in het Sheraton Hotel in Rome, 
Italië. Deze werd bijgewoond door meer dan 400 professionals uit de 
branche van over de ganse wereld, inclusief Europa, Noord- en  
Zuid-Amerika, Rusland en het Verre Oosten.

De IAPA’s worden gezamenlijk georganiseerd door Access International en 
IPAF. De hoofdsponsor voor de awards dit jaar was de Italiaanse fabrikant 
Co.Me.T Officine. Ondersteunende sponsors waren Henderson Insurance, 
Hinowa en Platform Basket terwijl Genie de IPAF Training Instructor of the 
Year sponsorde en JLG de IPAF Safety Champion of the Year.

De jury bestond uit: Wayne Lawson, JLG vice-president en afgevaardigd 
bestuurder van EAME alsook IPAF president; Gordon Leicester,  
afgevaardigd bestuurder en eigenaar van Facelift en ontwerper van 
het revolutionaire ZT Safety Systems harnas; Andy Studdert, president-
directeur van NES Rentals, Richard Tindale, voormalig globaal verkoop- en 
marketing-directeur van Snorkel en Mikael Kämpe directeur van het 
wagenpark van de Finse verhuurgigant Ramirent.

TVH wint IAPA Outstanding After Sales 
Award 2012

Sinds juli 2012 is TVH opnieuw IPAF lid.
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Onderdelen voor hoogwerkers

Wij bieden hoogwerkeronderdelen aan, geschikt voor Aichi, Dino Lift, Genie, Grove/Manlift, Haulotte, Holland Lift, Iteco, JLG, Manitou, 
Niftylift, Skyjack, Snorkel, Upright …

Productcatalogi voor hoogwerkers

Deze catalogi bevatten een selectie van courante referenties geschikt voor Genie, JLG en Haulotte: batterijproducten, elektrische onder-
delen, hydraulische onderdelen, motoren, fi lters, hardware, werkplatformonderdelen, veiligheids- en onderhoudsproducten …
Gelieve er rekening mee te houden dat dit slechts een greep is uit het totale aanbod dat we aanbieden.
Voor meer informatie over ons volledig aanbod onderdelen voor hoogwerkers, gelieve uw verkoper te contacteren.

Onderdelen geschikt  Onderdelen geschikt  Onderdelen geschikt
voor JLG voor Genie voor Haulotte
REF 12613028  REF 12611647  REF 15069637

www.tvh.com/catalogue

22 000 
artikelen in stock

400 000 
gekende referenties
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Climax overview

Voor meer info contacteer:
T + 32 56 43 41 19 • evelyne.cosaert@tvh.com

Climax P15

• Elektrische transpallet
• 1,5 ton
• 24 V - 60 Ah

Climax P20

• Elektrische transpallet
• 2 ton
• 24 V - 225 Ah

Climax S10V300

• Elektrische stapelaar
• 1 ton
• 3 m duplex mast
• 2 x 12 V - 105 Ah

Climax S12V300

• Elektrische stapelaar
• 1,2 ton
• 3 m duplex mast
• 24 V - 225 Ah

Climax S16W450

• Elektrische stapelaar
• 1,6 ton
• 4,5 m triplex mast
• 24 V - 300 Ah

Climax P16

• Elektrische transpallet
• 1,6 ton
• 24 V - 70 Ah

Climax P20P

• Elektrische transpallet voor 
meerijdende bestuurder

• 2  ton met platform
• 24 V - 225 Ah
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Steeds 2100 tweedehands heftrucks en 
hoogwerkers op voorraad

Scan deze code met uw smartphone en bekijk een 
korte voorstelling van de Equipment division



46

Voorkom luchtbellen in uw remcircuit 

Het ontluchten van remcircuits wordt steeds complexer, zeker in 
toepassingen waar de hoofdremcilinder verticaal gemonteerd is. 
Ons remvloeistofvulapparaat van Beta is de perfecte tool die u 
garandeert dat de luchtbellen volledig uit het circuit verdreven 
zijn. 

Verwijder heftruckvloeistoff en eenvoudig en snel

Met deze olieuitzuigpomp verwijdert u olie via de olievuldop. 
Daarom is het toestel voorzien van 2 aanzuigsondes met verschil-
lende diameters. De olieuitzuigpomp mag niet gebruikt worden 
in combinatie met corroderende vloeistoff en. U kunt het toestel 
onder meer gebruiken voor het afl aten van motorolie, remvloei-
stoff en, koelvloeistoff en en andere. 

Olie afl aten wordt een fl uitje van een cent …

… met deze fl exibele trechter. U kunt het op eender welke 
manier plooien of kneden, het behoudt zijn vorm. Door zijn 
fl exibiliteit kunt u het gelijk hoe en gelijk waar opbergen. Dit 
instrument is lekvrij en kunt u in zowel droge als vochtige 
toepassingen gebruiken. Daarnaast is het gemakkelijk afwasbaar 
en herbruikbaar. 

Olie bijvullen zonder morsen?

Dan kunt u bij ons terecht voor de Pressol vulpistolen. Sluit deze 
aan op een slang, bevestigd aan een olietank om de olie zonder 
te morsen ergens bij te vullen. De Pressol vulpistolen voorkomen 
dat u tanks of kannen te vol doet. Daarnaast vermindert u milieu- 
en veiligheidsrisico’s bij olieoverdracht. 

Hulp nodig bij het onderhoud van 
uw heftruck? 

 Wij hebben de perfecte werktuigen voor u!

Flexibele trechter

Olieuitzuigpomp

Pressol vulpistolen

Beta remvloeistofvulapparaat
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Stuur ons dan een originele foto waarin u onderstaande heftrucksticker gebruikt en win één van onze 50 prijzen! 
E-mail ons uw foto naar tvh.contest@tvh.be. De winnaars krijgen een plaats in de volgende editie van Parts Magazine. 
Deelnemen kan tot 31 december 2012.

Houdt u van TotalSource?

Stuur ons dan een originele foto waarin u onderstaande heftrucksticker gebruikt en win één van onze 50 prijzen! 
. De winnaars krijgen een plaats in de volgende editie van Parts Magazine. 

Werfradio x 1 U heeft nood aan inspiratie? 

X-mini x 4 

Sportzak x 10 

Koffi  etas x 20 TotalSource Premium Quality 
handzeep x 10 

Stickerpakket x 5 
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