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In de vijfde 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. 

Op het einde 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!

www.tvh.com
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Uw veiligheid, onze zorg!

Een veilige werkomgeving is voor u heel belangrijk  Daarom 
helpen wij u graag met enkele handige producten die uw  
werkomgeving nog veiliger maken  
 

Interesse in andere 
veiligheidsproducten?
Bestel uw eigen exemplaar van de safety & 
ergonomics special (reF 18666614) via uw 
verkoopteam. 
www.tvh.com/productspecials

Via MyTotalsource kunt u in de module  
Myproductsearch aan de hand van tech-
nische gegevens ook veiligheidsproducten 
opzoeken.

Stabiliseer uw heftruck met onze stutblokken!

reF 137Ta1789
complete set van 10 blokken

• Elke set bestaat uit: 2 basisblokken, 2 topblokken en 6 
middenblokken

• Elke blok is 50 mm dik x 245 mm lang
• Getest tot een belasting van 100 ton
• Lichtgewicht en eenvoudig te hanteren
• Splijten of rotten niet
• Veilige, in elkaar klikkende blokken
• Stapelbaar tot gewenste hoogte (max. 5 blokken)

Veilig heffen met onze kriks!
reF 115Ta4429
Bestaat uit: 
1 universele krik
•  Staal
•  Minimum/maximum hoogte: 60/360 mm
•  Capaciteit: 4000 kg
•  Gewicht: 31 kg

 2 veiligheidssteunen
•  Staal
•  Minimum/maximum hoogte: 240/420 mm
•  Capaciteit: 14 000 kg
•  Gewicht: 12 kg
•  Extra brede basis

Interesse in andere krikken en steunen?
Bestel uw eigen exemplaar van de 

 Jacks & supports special (REF 18178749) 
via uw verkoopteam 

www.tvh.com/productspecials

Tvh parTs nv • parTs & accessories DivisionBrabantstraat 15 • BE-8790 WaregemT +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com

Safety & Ergonomics

Product Special
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Zo zag u de lading op uw heftruck nog nooit!

Werk veilig op hoogte! Kies de juiste valbeveiligingsset

Nieuw: draadloos 
camerasysteem liftCam

reF 140Ta8766

voordelen
• Sneller en efficiënter werken
• Minder schade
• Hoger zelfvertrouwen bij de 

chauffeur

Unieke draadloze werking
Beelden worden weergegeven via 
een digitale (draadloze) overdracht 
van camera naar monitor.

Waarom liftCam?

reservebatterij
De batterij gaat 15 uur mee. U 
kunt een tweede batterij opladen, 
terwijl u de ene gebruikt. Zo kunt 
u liftCam altijd gebruiken. Extra 
batterij: reF 140Ta8767.

eenvoudige montage
Zware magneten houden de ca-
mera en de batterij op hun plaats. 
Zo is het systeem ook gemakkelijk 
te monteren en demonteren. De 
magneten zijn bestand tegen 
trillingen tot 7 G. Zijn de trillingen 
groter, dan kunt u de liftCam vast-
zetten met een beugel.

snelle installatie
De installatie van het systeem 
neemt slechts 5 minuten in beslag.

Geen storingen
Dankzij draadloze beeldoverdracht 
hebt u geen problemen meer met 
kabels. Er zijn ook geen storingen 
of vervormingen van het signaal 
dankzij de digitale overdracht.

contacteer uw verkoopteam ook 
voor andere camerasystemen.

reF 140Ta8753

Bestaat uit:
• Standaard harnas met  

1 rugankerpunt en 2 borstanker-
punten, verstelbare borstriem 
met afstelbare gesp

• Verbindingslijn (ø 12 mm)  
met sluithaak

• Geweven opslagtas met  
ritssluiting

reF 140Ta8754

Bestaat uit:
• Universeel harnas: niet-rekbaar 

met aangehechte vallijn
• 1,8 m kokervormige schok- 

absorberende vallijn (vallijn per-
manent bevestigd aan het harnas)

• Waterbestendige opslagtas
• Het vermelde product voldoet 

aan de vereisten zoals  
omschreven in OSHA 1926.502, 
ANSI A10.32, CSA Z259.10 en 
CSA Z259.11.

reF 131Ta2746

Bestaat uit: 
• reF 141Ta1173 (M/L): 2-punts 

valbeveiligingsharnas,  
verankering voor- en achteraan 
voor gebruik met vallijn of  
valstopapparaat.

• reF 141Ta1172: 1,5 m schokab-
sorberende vallijn – compleet 
met 1 schroefkarabijnhaak en 
automatische ooghaak, met 
Teflon® afwerking. 

• reF 141Ta1171: rugzak

 Bekijk de demofilm: 
 www.liftcam-demo.com
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TVH in het nieuws: TVH is officiële 
verdeler van Xinchai motoren- en 
wisselstukken

Het Chinese ZHEJIANG XINCHAI CO., LTD is een internationaal toonaangevend  fabrikant van multicilinder dieselmotoren voor onder meer bouw- en landbouw- machines, bedrijfsvoertuigen, generatoren en heftrucks. 

Voor een snelle en efficiënte levering van onderdelen voor zijn heftruckmotoren doet Xinchai voortaan een beroep op de  ervaring van TVH. 

TVH werd officieel benoemd tot ‘authorized after-market distributor for Xinchai engines and spare parts’. Concreet betekent dit dat TVH via haar netwerk van filialen in Europa, het Midden en Verre Oosten, Afrika, Noord-, Zuid- en Centraal-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland zal instaan voor de snelle  verdeling van originele wisselstukken voor Xinchai- motoren wereldwijd. 

Ondernemingen met een Xinchai verbrandings- motor in hun heftruck of landbouwvoertuig kunnen voortaan dus bij TVH terecht voor de rechtstreekse levering van een motor of wisselstuk. 
Eens te meer betekent deze nieuwe samenwerking een aanzienlijke uitbreiding van het ruime aanbod dat TVH als ‘one-stop shop’ kenmerkt. Het nieuwe partnership creëert voor TVH heel wat extra  opportuniteiten. 

Xinchai motoren worden in volgende merken van heftrucks gebruikt:  Heli, Hangcha, EP, Baoli, Dalian, Shangli, Goodsens, Hytsu, UN Forklift ...
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Nieuw: Consumables & accessories   
cataloog

Personal equiPment and safety
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Personal equiPment and safety

First-aid kit

rEF 140ta8668
Made of strong tripolymer plastics which is shiny smooth and easy to clean. A neoprene seal is fitted to make the kit dustproof. A wall bracket secures the kit on any wall. A better contents settlement is permitted by the internal crystal partitions. The closing security is given by two swivel catches.

Containing:
• 1 ministerial decreat copy 388 of the 15/07/03• 2 pair of sterile gloves
• 1 jodopovidone disinfectant solution at 10% 125 ml• 1 saline solution 250 ml CE
• 3 sterile gauze 18 x 40 cm sachets• 1 pack of cotton
• 3 sterile gauze 100 x 100 mm sachets• 1 plastosan 20 assorted dressings • 1 sterile tweezers
• 1 adhesive plaster 5 x 2,5 cm• 2 gauze bandages 10 cm x 3,50 m 

• 1 lister pair of scissors 14,5 cm DIN58279• 1 tourniquet 
• 1 instant ice pack
• 1 sanitary bag
• 1 triangular TNT bandage 136 x 9,6 x 9,6 cm• 1 isothermic blanket gold/silver 160 x 210 cm• 1 pack of 8 ass sachets soap/disinfectant/amonium• 2 compressive bandages 8 x 10 cm DIN13151• 2 x burn gel sachet: 3,5 g

• 1 sterile bandage 40 x 60 cm DIN13152BR• 1 multilingual first aid booklet 

Empty EyE wash bottlE
support

rEF 106ta9006
• 400 ml

rEF 106ta9007
• 800 ml

rEF 106ta9008
• Support for REF 106TA9006 

and REF 106TA9007

First-aid kit Euro

rEF 140ta8638
• Small first aid kit which is usefull for cars, trekking, camping, boy scout, etc. Containing:
• 1 triangular bandage TNT 96 x 96 x 136 cm 
• 2 adhesive plasters 10 x 6 cm • 1 pair of scissors 10 cm 
• 1 plastic tweezers 
• 1 cotton wool pack 20 g 
• 1 pack of 10 assorted adhesive plasters • 2 gauze bandages 7 cm 

• 1 adhesive plaster roll 5 x 2,5 cm • 1 pair of gloves 
• 2 packs of sterile TNT pads 1 x 1 cm • 1 PIC 
• 3 packs of 8 ass sachets soap/disinfectant/ammonium 
• 1 instant ice pack 
• Guidance leaflet 5 languages

Look up via Look up via

IndustrIal vehIcle repaIr, maIntenance parts and accessorIes
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IndustrIal vehIcle repaIr, maIntenance parts and accessorIes

Key SwitcheS uSed for BoSch

If key number is not mentioned, there is no reference on the key or the key switch is supplied with different key numbers.

ref 106tA2651
Used for Bosch

ref 109tA5976
Used for Bosch

ACC

OFF

ON/ACC

START
PUSH AND TURN

OFF

ON-1
ACC

ON-2

ON-3

Number  
of  

terminals

Number  
of  

positions

Dia Total 
length

Length  
screw  

thread

Key  
number

Key REF Key  
sold per

REF  
switch  

with key
AT-AS AT-ST D1 L1 L2 SL-NR SL-RF AT-SL5 6 26 mm 65 mm 10 mm 14610 108tA5033 1 109tA5975

6 3 22 mm 65 mm 15 mm E80 108tA5005 1 109tA5970
6 3 26 mm 56 mm 9 mm 33419810 109tA5981 1 106tA2644
6 4 16 mm 65 mm 8 mm LUCAS 110tA3257 1 115tA5369
6 4 22 mm 59 mm 18 mm    106tA2648
6 4 22 mm 59 mm 18 mm K30 108tA5014 1 106tA2651
6 4 25 mm 78 mm 5 mm    128tA5556
6 5 26 mm 61 mm 10 mm 14610 108tA5033 1 109tA5976

ref 109tA5975
Used for Bosch

ref 106tA2644
Used for Bosch

ref 109tA5970
Used for Bosch

ref 106tA2648
Used for Bosch

OFF

ON-1
ACC

ON-2

ON-3

ON-4

OFF

ON-1

ON-2

OFF

ON/ACC

START

ACC

OFF

ON/ACC

START
PUSH AND TURN

ref 115tA5369
Used for Bosch

OFF

ON/ACC

GLOW

START

ref 128tA5556
Used for Bosch

OFF

ON/ACC
GLOW

START

Warehouse accessories
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Warehouse accessories

Knife and blades
Knife

Knife

Multi-purpose scissors
Multi-purpose cutter

Knife and blades

ref 107ta7554
• Foldaway knife with  

wire stripping notch
• Stainless steel blade

ref 107ta5226
• Utility knife with retractable blade (18 mm) and 1 spare blade
• Metal version
• Safety knive to be used by both right- and left-handed operators

ref 127ta9707
• Replacement blades (18 mm)• 10 pieces trapezoid deep-edged spare blades

ref 107ta7553
• Stainless steel blades
• Comfortable handles, loops with soft cushion inserts

ref 107ta7552
• Stainless steel blades
• Edges with serrations for slip-proof working

ref 107ta5225
• Cutter: 18 mm
• Light-duty
• With safety latch

ref 107ta5224
• Replacement blades: 18 mm • Kit of 10 blades

ref 140ta9072
• Utility knife: 

18 mm
• Supplied with 

3 blades

Heavy-duty

ref 116ta5756
Safety knive to be used  
by both right- and left- 
handed operators

ref 116ta5757
10 pieces trapezoid deep-edged spare blades

Graag even uw aandacht voor de nieuwste 
telg in de TVH catalogenfamilie!

Onze Consumables & accessories cataloog toont u een 
volledig overzicht van ons uitgebreide gamma aan on-
derdelen voor onderhoud, herstellingen en gebruik in uw 
workshop. 
 
 
 

Dit betekent dat u voortaan alle tools en onderdelen op 
één plaats terugvindt, van onderhoudsproducten voor 
uw heftruck of magazijn tot veiligheidsartikelen voor u, 
uw machines en uw atelier. Ook courante onderdelen 
zoals uurmeters, bougies, lichten en achteruitrijalarmen 
ontbreken hier niet. 

Deze cataloog moet u dus in uw bezit hebben! 
Vraag nu uw exemplaar bij uw sales advisor of bekijk de 
cataloog online. 

Bestel de cataloog via reF 19524706
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Kwaliteit: leverancier & product
De cijfers zijn nogal indrukwekkend: 500 000 artikelen op 
stock. Hoe kan je de kwaliteit van elk onderdeel garan-
deren als het over zulke grote aantallen gaat? TVH heeft 
hiervoor een uitgebreid proces uitgestippeld dat zorgt 
voor een sourcingproces om ’u’ tegen te zeggen. Het  
team aankopers van TVH zoekt dagelijks de juiste leveran-
cier voor het juiste onderdeel. Hiervoor bezoeken onze 
aankopers beurzen, spreken ze hun contacten aan en 
zetten ze hun jarenlange ervaring in. 

Strenge kwaliteitstesten
Alle stalen die ze toegestuurd krijgen van leveranciers, 
ondergaan strenge interne kwaliteitstesten. Afhankelijk 
van het onderdeel, variëren deze controles van een hard-
heidstest van het staal van bijvoorbeeld rollagers, tot het 
inbouwen van het onderdeel (bijvoorbeeld een starter) 
in een heftruck om de werking ervan te testen in een 
arbeidsomgeving. Een mooi voorbeeld is onze elektroni-
ca-afdeling, die een testpark van een twintigtal machines 
heeft om printkaarten in te bouwen en te testen. In dit 
park controleert het team elektronica ook gerepareerde 
printkaarten en -boxen op fouten. U bent dus zeker dat 
uw printkaart TVH nooit verlaat zonder een testritje.

Enkel de beste leveranciers
Eens de samples goedgekeurd zijn, kan de aankoper  
beslissen om over te gaan tot de bestelling van het  
onderdeel bij de leverancier. Vóór de effectieve bestelling, 
onderwerpt de aankoper ook de potentiële leverancier 
zelf aan enkele kwaliteitstesten: Hoe zullen de leveringen 
verpakt worden? Zullen de levertermijnen gerespecteerd 
worden? Gaat het over een leverancier die zijn plichten 
nakomt wanneer het gaat over mens en milieu?

Controle van geleverde stukken
Eens het product bij TVH aankomt, zetten we een vol-
gende stap in het streven naar kwaliteit. Opnieuw testen 
we stalen uit de leveringen om de beloofde kwaliteit te 
controleren. Daarna stockeren we de stukken op een 
correcte en veilige manier om schade of kwaliteitsverlies 
te voorkomen. Nadat het onderdeel een nieuwe eigenaar 
heeft gekregen, wordt het volgens de modernste inpak-
technieken verpakt en is het klaar om veilig de lange of 
korte reis per vliegtuig of vrachtwagen aan te gaan.

Kwaliteit = als de klant terugkomt en 
niet het product
“Wij leveren kwaliteit!”  Het is een slagzin die je te pas en te onpas hoort  Maar wat betekent 
“kwaliteit”? En vooral, hoe krijg je “kwaliteit”? Voor elk bedrijf is kwaliteit een belangrijk 
streefdoel  Misschien is het eens tijd om na te gaan wat dat inhoudt  Daarom willen we in dit 
artikel graag met u nagaan hoe TVH invulling geeft aan de term “kwaliteit” 
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Met MyTotalSource is ons aanbod 24/7 beschikbaar in 
meer dan 20 talen, waar u ook bent. Een internetconnectie 
en een login die u kunt aanvragen bij ons e-commerce 
team volstaan. 
MyPartsFinder helpt u onderdelen op te zoeken aan de 
hand van machinegegevens en met MyProductSearch 
kunt u met de gegevens van het onderdeel zelf aan de 
slag.

Kwaliteit?
Hopelijk hebben we u kunnen overtuigen dat “kwaliteit 
leveren” voor TVH geen holle woorden zijn en dat we er 
dagelijks aan werken. En dat doen we op vele vlakken.

Indien u vragen hebt over de inhoud van dit artikel of 
meer gedetailleerde info wilt over het kwaliteitsbeleid 
van TVH, kunt u steeds uw sales advisor contacteren.  
Uiteraard zijn uw suggesties welkom. Ook u als klant 
helpt mee aan onze kwaliteitsbeleid!

Net als u, evalueert en optimaliseert ook TVH voortdu-
rend zijn relatie met leveranciers om de kwaliteit van elk 
product te garanderen.

Kwaliteit: klant & service
De stukken aankopen is de eerste stap. Maar uiteraard 
moeten deze onderdelen ook nog tot bij u geraken. Ook 
daarin streeft TVH naar kwaliteit. Want hoe vlotter de 
levering, hoe beter voor u als klant. ”Time is money” zegt 
men wel eens, is het niet?

Altijd hulp in uw eigen taal
Op onze verkoopafdeling spreken onze medewerkers 
meer dan 30 talen, wat de communicatie alleen maar ten 
goede komt. Bovendien werken we met het Preferred 
Agent systeem. Dit betekent dat de Preferred Agent voor 
uw account altijd uw aanvragen en orders behandelt. Dit 
is ook de verkoper die uw telefoontje zal beantwoorden, 
tenzij die persoon al aan de lijn is. Zo leren we elkaar 
beter kennen en verhogen we het onderlinge vertrou-
wen. In het geval van een probleemsituatie is het fijn te 
weten dat uw eventuele vraag of klacht correct wordt 
opgevolgd.

Testbanken
Want een onderdeel kan falen. Hoe vaak men ook test en 
onderzoekt, het is altijd mogelijk dat er zich een pro-
bleem stelt. Dan is het goed om weten dat, naast onze 
verkopers die uw klacht behandelen, TVH beschikt over 
een groot aantal testbanken. Deze toestellen zijn speciaal 
ontworpen om onderdelen in een gesimuleerde werk-
omgeving te testen. Zo beschikken we over een testbank 
voor hydraulische ventielen, elektrische motoren, starters, 
hydrostatische transmissies ... Testen gebeurt niet enkel 
met stalen van nieuwe onderdelen van leveranciers, maar 
ook met geretourneerde en herstelde stukken. Na een 
test stellen we een testrapport op. Indien nodig filmen we 
de test ook om u te tonen wat het probleem was.
We streven naar een continue optimalisatie van onze 
workshop en testbanken. Daarom werkt TVH vaak samen 
met onderwijsinstellingen waarbij studenten enkele 
maanden bij TVH komen werken om een nieuwe testbank 
te ontwerpen, te testen en bij een succesvol project ook 
in gebruik te nemen. Dit heeft al geleid tot enkele opstel-
lingen waar één van de onderdelen die u misschien kocht 
al op getest werd.

Online webshop MyTotalSource
TVH investeert ook veel tijd in online projecten en  
e-commerce. Innovatie en een optimale, kwalitatieve 
service bieden is voor ons prioritair. In 2012 lanceerde 
TVH de online webshop MyTotalSource, met daarin de 
modules MyPartsFinder en MyProductSearch. 
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Met de kistenkantelaar kunt u kisten met onderdek of 
vorksleuven transporteren of zijdelings kantelen. Het 
totale gewicht van de kist inclusief lading mag niet hoger 
zijn dan het draagvermogen van de rotator. De kistenkan-
telaar is geschikt voor montage op elk FEM II vorkenbord 
van een heftruck of hefmast.

De CAM kistenkantelaar garandeert u een hoge duur-
zaamheid en lange levensduur dankzij zijn hoge  
kwaliteitsmaterialen- en onderdelen.
Verkrijgbaar op aanvraag: 
• semi-geïntegreerde zijverschuiver uitvoering
• gieterijuitvoering 
• andere bovenlatbreedtes.

TVH kan u ook de 
gepaste vorken aan-
bieden. Vraag ernaar 
bij uw TVH-contact-
persoon of bekijk 
onze Forks &  
accessories special.

reF 14616237

www.tvh.com/ 
productspecials

De jongste telg in het CAM aanbod: 
de kistenkantelaar 180°

Product Special

Forks & Accessories

Tvh parTs nv • parTs & accessories DivisionBrabantstraat 15 • BE-8790 WaregemT +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com

Bekijk onze kistenkantelaar in actie op 
www.tvh.tv of via deze QR-code
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Do you like CAM attachments?
CAM is nu ook aanwezig op social media zoals Facebook, 
Twitter, LinkedIn …

Volg CAM om als eerste informatie 
te krijgen over onze succesverhalen, 
productfilmpjes, folders,  
evenementen … Dit is echter niet alles!  
We geven u ook heel interessante tips 
over Italië: weetjes over interessante 

Italiaanse steden en heerlijke Italiaanse recepten.

Blijf op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes over CAM. Schrijf u in 
op onze nieuwsbrief!
 
We geven u vanaf nu om de 3 maanden een update over 
het laatste CAM-nieuws. Nieuwe producten, productfilm-
pjes, bedrijfsnieuws, technische informatie en  
verscheidene succesverhalen zijn een greep uit wat onze 
gloednieuwe nieuwsbrief u te bieden heeft.
Schrijf u nu in via marketing@camattachments.com!

Like us – Follow us – Share us!

• 
m

a
d

e in italy
 •

www.facebook.com/camattachments
www.twitter.com/camattachments

CAM prijslijst
De CAM prijslijst is verkrijgbaar 
in 9 talen! (Engels, Nederlands, 
Frans, Duits, Italiaans, Spaans, 
Portugees, Pools en Russisch)

contacteer uw verkoper om 
uw gedrukt exemplaar van de 
prijslijst te bestellen.
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Onze Accessories & handling equipment 
cataloog kreeg een update  

Op bijna 300 bladzijden krijgt u een gedetailleerd over-
zicht van de referenties die we kunnen aanbieden op 
gebied van intern transportmateriaal en accessoires: 

• handpallettrucks 
• schaarhandpallettrucks en steekwagens
• manuele en elektrische heftafels
• manuele en semi-elektrische stapelaars
• magazijnuitrusting
• mechanische voorzetapparatuur
• ...

De cataloog is dankzij de aanpassingen een nog  
praktischer naslagwerk voor u!
Bestel de cataloog via reF 16865558

• Materiaal: staal
• Nylon wielen
• Capaciteit: 1000-1500 kg
• Hefhoogte: 160-3500 mm
• Vorkbreedte: 570 mm

Accessories & handling equipment 
cataloog

Werk nu sneller en gemakkelijker 
met onze nieuwe semi-elektrische 
stapelaars!

Scan deze code om onze online  
Accessories & handling equipment  

cataloog te raadplegen

Value
€ 20
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Signaalhoorn

Non-marking banden

Speciale haken mogelijk

Afstandsbediening

Minitrekker verlicht zwaar werk!
Het verplaatsen van winkelwagens, ziekenhuisbedden, 
industriekarren, rolcontainers met kratten drank, zakken 
tuinaarde … is een lastige klus. TVH biedt u hiervoor een 
compleet gamma minitrekkers aan, met trekcapaciteiten 
tot 6 ton. 
De Minitrekker C1000-BASIC is het basismodel. Dit is een 
compacte, uiterst gebruiksvriendelijke trekker waarmee 
u rollende objecten tot 1 ton heel eenvoudig en zonder 
lichamelijke inspanning van de ene naar de andere plek 
brengt. 

Gemotiveerde medewerkers, 
meer productiviteit
Met de Minitrekker is het verplaatsen van zwaar materiaal 
geen lastige klus meer. De rug en armen van uw perso-
neel worden niet meer overbelast.  
Dit resulteert in meer motivatie, meer werkplezier en een 
betere productiviteit.

Maatwerk en service
De Minitrekker  kan uitgerust worden met verschillende 
koppelstukken, afhankelijk van de te trekken last.  

Ervaar zelf de positieve effecten van de Minitrekker en 
contacteer uw verkoopteam voor meer info!

Technische info
c1000-Basic zonder haak: reF 141Ta1353
c1000-Basic met haak: reF 141Ta1354

• Aandrijving: DC motor 24 V, 300 W 
• Trekkracht: 1000 kg 
• Rijregeling: vrij programmeerbare snelheid en  

acceleratie 
• Batterij: ingebouwd 24 V, 18 Ah
• Banden: massief 250 x 85 mm
• Gewicht: 43 kg 
• Kader: staal, elektrolytisch verzinkt en gepoedercoated 

staal
• Breedte: 440 mm 
• Lengte: 600 mm 
• Werkhoogte dissel: 900 mm
• Standaard voorzien van accumeter, CE-keuringsattest, 

accu, ingebouwde acculader
• Opties: signaalhoorn, rem, haken, borgmodule …

Voorkom rugklachten met de 
Minitrekker

reF 141Ta1354 reF 141Ta1353
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Winnaars vorige wedstrijd

TVH@TV

rungis Technologie • Frankrijk

Joucla-Murgier Manutention • Frankrijk

precotti srl • roemenië

stapler-service aG • Zwitserland
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Kiest u voor Grammer?
• Wereldwijde marktleider en trendsetter voor off-road 

zetels.
• Gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van 

componenten en systemen voor bestuurders- en passa-
gierszetels voor off-road voertuigen en trucks, maar ook 
voor bussen en treinen.

• Globale partner van de voertuigindustrie met wereld-
wijde vertegenwoordiging. 

• Voortdurend bezig met de ontwikkeling en productie 
van innovatieve, flexibele oplossingen die tegemoet 
komen aan alle uitdagingen op de huidige, competitieve 
wereldmarkt.

• Produceert zetels van superieure kwaliteit, die  
bovendien veilig, ergonomisch en comfortabel voor de 
gebruiker zijn.

Vervang tijdig uw heftruckzetel!
Een beschadigde zetel leidt af en zorgt voor potentieel 
gevaar. Vervang daarom tijdig uw zetel en stel hem cor-
rect in om rugklachten te voorkomen. De juiste instelling 
van de heftruckzetel is van groot belang omdat u zo 
trillingen tot een minimum beperkt. U kiest best voor een 
heftruckzetel die gemakkelijk en duidelijk instelbaar is op 
basis van het gewicht van de chauffeur. 

Op zoek naar een nieuwe zetel?
Het is belangrijk dat u ons steeds de volledige typering 
van uw huidige zetel doorgeeft.
Die staat altijd vermeld op het Grammer label op de rug-
leuning van elke zetel. Kies ook de juiste bekleding: stof 
of pvc. Graag ook aangeven of u nog extra accessoires bij 
uw zetel wenst, bijvoorbeeld een gordel, schakelaar of 
steunen. Aan de hand van deze informatie, bezorgen wij 
u een offerte op maat. 

Interesse in zetels en 
accessoires?
Contacteer uw verkoopteam 
voor meer info over zetels en 
accessoires, zij helpen u graag 
verder!

Bestel uw gratis exemplaar van 
de seats & accessories  
cataloog (reF 13991397)

of bekijk de digitale versie via  
www.tvh.com/catalogue.

TVH is officieel verdeler van 
Grammer Material Handling
TVH biedt het uitgebreide gamma van Grammer zetels & accessoires aan 
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TVH investeert graag in duurzaamheid en 
probeert dit dan ook zoveel mogelijk door 
te trekken in zijn producten  Het gamma 
aan tweedehandsvoorzetapparatuur in 
oorspronkelijke staat of volledig hersteld 
is dan ook zeer uitgebreid en gevarieerd: 
rotators, kartonklemmen, vorkverstellers, 
tapijtdoornen, balenklemmen, papierrol-
klemmen … Hieronder vindt u wat meer 
informatie over de weg die een voorzet- 
apparaat doorloopt bij TVH 

Stap 1
Alle producten komen toe in het magazijn te Waregem. 
We registreren de producten door merk, type, serienum-
mer, bouwjaar, capaciteit … te noteren. Daarna geven 
we elk toestel een uniek nummer zodat we het product 
op stock kunnen leggen vooraleer we het testen. 

Stap 2
We monteren de producten op een heftruck om de 
werking te controleren. We stomen hierbij eerst het 
product af en controleren daarna op slijtage, ontbreken-
de onderdelen … Daarnaast controleren we de werking 
van het product door bijvoorbeeld gewichten tussen de 
klemarmen te plaatsen om zo de werking onder belasting 
te testen.

Stap 3
Na de grondige controle beslissen we of we het product 
zullen verkopen als “as is” of als gereviseerd product. 
Indien we kiezen voor complete revisie zullen we het stuk 
volledig demonteren. We vervangen alle slijtstukken 
en controleren elk onderdeel apart op gebreken. Indien 
nodig vervangen we de draaikrans, zien we de reductie 
van de roterende voorzetten na, voorzien we verse olie in 
de reductoren …

Stap 4
Na de montage en herstelling ondergaan de producten 
opnieuw de test op werking en klemdruk. Een nieuwe 
laag verf is de finishing touch. Voordat men de verf aan-
brengt zandstralen we het product zodat de verf op een 
egaal oppervlak wordt aangebracht. Als de producten 
volledig gereviseerd zijn, nemen we foto’s van de toestel-
len om ze verkoopklaar te zetten. Deze producten worden 
dan op TVH-bay geplaatst met alle nodige details zoals 
voorbouwmaat, eigen gewicht, horizontaal zwaartepunt, 
FEM klasse … en gaan dan terug op stock in afwachting 
van verkoop.

Merken: Kaup, CAM, Cascade, Bolzoni, Meyer, Kooi …

U bent ook altijd welkom in onze showroom in de  
Brabantstraat 15 in Waregem om onze tweedehands- 
voorzetapparatuur te bekijken. 

Ontdek ons gamma aan voorzetapparatuur op 
www.tvh.com/tvhbay

Eerste keuze in tweedehandsvoorzet-
apparatuur: meer dan 500 stuks op stock!

[  w w w.t vh.com/t vhbay ]
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Stap 1

Stap 3

Stap 2

Stap 4

Voor Na
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Voorkom schalmkettingbreuk met onze 
slijtagemeter!

1. Bepaal de stap
• Meet de middelpunten van de kettingpinnen van de 

buitenste schalmplaatjes. De slijtagemeter heeft drie 
paar rode pijlen. Gebruik één van die paren op het uit-
einde en op het midden van de slijtagemeter. 

• Plaats de pijltjes over de middelpunten van de pinnen 
van het buitenste schalmplaatje. De nominale stap van 
de ketting verschijnt in het ‘PITCH’ venster op één van 
de zijden van het instrument. 

• Selecteer de correcte zijde van de slijtagemeter als 
volgt: A-schaal, B-schaal

• De stap is bepaald. In het venster ‘MEASURE OVER PINS’ 
verschijnt het aantal schakels dat u moet meten. 

2. Meet de slijtage
• Plaats de V-bek van de slijtagemeter over de eerste pin. 

Schuif het instrument uit tot over de n-de pin. 
• Het venster kleurt rood wanneer het instrument 2% of 

meer meet. U moet de ketting dan dringend vervangen.

Tip: Tijdens het aflezen van de waarden op het ‘Wear’ 
venster, mag u de waarden uit het ‘piTch’ en het 
‘MeasUre over pins’ venster negeren. 

Nog enkele tips & tricks
• Maak de slijtagemeter proper na gebruik en steek hem 

in het bijhorende etui. Op die manier houdt u het in-
strument vrij van aantasting door olie en andere vetten.

• De aanbevolen belasting voor een ketting is gelijk aan 
ongeveer 1% van de minimum breeksterkte van die 
ketting.

• Als de set controlegewichten niet beschikbaar is, kunt u 
de ketting eenvoudigweg spannen met behulp van het 
gewicht van het vorkenbord en de vorken. 

• Het belangrijkste onderdeel van de ketting is het stuk 
van de ketting dat over de kettingrol loopt. Dit is het 
deel dat tijdens het gebruik het meest scharniert. 

• Meet minstens 3 secties van de ketting op verschillende 
posities om de mate van rek te bepalen op het meest 
versleten deel. 

Is een ketting 2% uitgerokken, dan is deze dringend aan vervanging toe  Die mate van slijta-
ge kan namelijk leiden tot schalmkettingbreuk  Wilt u dit voorkomen? Lees hieronder de tips 
en tricks voor het gebruik van onze slijtagemeter (REF 107TA2449) 

interesse in kettingen en accessoires?

Bestel uw gratis exemplaar van de  
chains & accessories cataloog  

(reF 15282597) 
 

of bekijk de digitale versie via 
 www.tvh.com/catalogue
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Gevulde gereedschapswagen Jumbo  
met 437 stukken gereedschap

reF 141Ta1593

Technische gegevens

• 8 lades, waarvan 6 gevuld
• Gelagerde rails
• Laterale steun
• Afsluitbaar met sleutel
• Wielen uitgerust met een remsysteem
• Afmetingen: 950 x 500 x 1030 mm
• Gewicht: 196 kg
• Materiaal wielen: thermoplastisch rubber
• Afmetingen wielen: 5” x 2”

Force: professioneel materiaal aan een 
gunstige prijs
Stevige gevulde gereedschapswagen  
met 245 stukken gereedschap

reF 141Ta1592

Technische gegevens

• 7 lades, waarvan 4 gevuld
• Gelagerde rails
• Laterale steun
• Afsluitbaar met sleutel
• Wielen uitgerust met een remsysteem
• Afmetingen: 800 x 500 x 1030 mm
• Gewicht: 116 kg
• Materiaal wielen: thermoplastisch rubber
• Afmetingen wielen: 5” x 2”



22

TVH Training Centre

Sinds 2008 beschikt TVH over een eigen, professioneel uitgerust opleidingscentrum waar 
zowel interne medewerkers als klanten terecht kunnen voor een brede waaier aan  
opleidingen  De jarenlange ervaring, 2300 professioneel opgeleide vakmensen en het  
beheer van 160 000 m² eigen magazijnen verdeeld over verschillende sites, maken van TVH 
dé referentie in de heftruckbusiness  

Kwalitatieve trainingen
Wie kiest voor een opleiding bij TVH, kiest voor een kwali-
teitstraining onder leiding van een ervaren, professionele 
trainer. Een team van gepassioneerde instructeurs staat 
dagelijks klaar om zijn kennis op uw werknemers over te 
brengen.De deelnemers verwerven inzicht in de risico’s 
verbonden aan het werken met een heftruck, reachtruck, 
hoogwerker of verreiker. Maar u kunt ook bij ons terecht 
voor een kwaliteitsvolle technische training. 

 

 
 

TVH verhoogt uw technische 
kennis
Met de technische trainingen wil TVH uw technische 
vaardigheden verhogen. De kern van de trainingen ligt 
op foutanalyse en het meegeven van methodes om 
problemen op te lossen. Hierdoor bieden wij u zeer 
praktijkgerichte trainingen die het zelfvertrouwen en dus 
de resultaatgerichtheid op de werkvloer verhogen. Onze 
opleidingen zijn zeer uiteenlopend en steunen op vijf 
pijlers:
• elektronica
• thermische motoren
• vermogen elektronica
• hydraulica
• technisch-commerciële opleidingen

U vindt al onze filmpjes op 
www.tvh.tv

Via de categorie Training@Tvh 
kunt u meer info over onze 
trainingen vinden.

Voor meer informatie of een offerte op maat  
kunt u ons altijd bellen (+32 56 43 44 38) of mailen  
(training@tvh.com). 
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TVH is officiële verdeler 
van Genie 
Bij de overname van Gunco in 2011, werd TVH al officiële verdeler van Genie in de Benelux  
In 2012 werd dit dealership uitgebreid met 14 landen in Centraal-Europa  

Vanaf nu zijn we officiële verdeler van Genie-onderdelen in België, Nederland, Luxemburg, Polen, Hongarije, Tsjechië,  
Roemenië, Bulgarije, Moldavië, Kroatië, Slovenië, Servië, Bosnië-Herzegovina, Albanië, Montenegro en Macedonië.

Bekijk hier een selectie van onze joysticks geschikt voor Genie:

Voor meer onderdelen die geschikt zijn voor Genie,  
raadpleeg onze cataloog “replacement parts suitable for Genie” 

reF 12726578

of bekijk de digitale versie via www.tvh.com/catalogue 

reF 127Ta2659
voor machinetypes:  
Z-34/22IC, Z-34/22D, Z-45/22, 
Z-45/22D, Z-45/22DRT,  
Z-45/25IC, Z-45/25JIC, 
Z-51/30J, Z-60/34, Z-80/60, 
S-40, S-45, S-60, S-65

reF 126Ta4720
voor machinetypes:
GS-2668 DC, GS-3268 DC,  
GS-3384, GS-2668 RT,  
GS-3268 RT, GS-3390, GS-4390, 
GS-5390, GS-2046, GS-2646, 
GS-3246, GS-2032, GS-2632, 
GS-1530, GS-193

reF 140Ta8494
voor machinetypes: 
Z-45/25, Z-45/25J, Z-51/30J, 
Z-60/34, Z-80/60, S-40, S-45, 
S-60, S-65, S-80, S-85, S-100, 
S-105, S-120, S-125

reF 126Ta4717
voor machinetypes:  
Z-34/22IC, Z-34/22D,  Z-45/22, 
Z-45/22D, Z-45/22DRT,  
Z-45/25IC, Z-45/25JIC, 
Z-51/30J, Z-60/34, Z-80/60, 
S-40, S-45, S-60, S-65, S-80, 
S-85
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TVH informeert u over 
schoonmaakmachines en hoogwerkers 
TVH stelt met trots twee nieuwe nieuwsbrieven voor  Deze nieuwsbrieven houden u op de 
hoogte van alle (nieuwe) producten uit ons gamma, beurzen, catalogen, brochures en onze 
andere diensten  De TVH Cleaning News informeert u over de schoonmaaksector terwijl de 
TVH Access Equipment News u op de hoogte houdt over alles van access equipment 

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u nu in via  
tvh.parts@tvh.com. Vermeld hierbij duidelijk welke 
nieuwsbrief u wilt ontvangen.

We stellen u ook graag de SmartSweep® op onze  
vernieuwde website voor. De SmartSweep® helpt u alle 
stof en vuil te verwijderen. 

Bezoek onze vernieuwde website en ontdek de  
SmartSweep® via een filmpje, foto’s, technische  
kenmerken en meer.

www.smartsweep.com

TVH is erkend 
 verdeler voor Ametek 

Lamb-motoren

®
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Vloerpads voor elke toepassing

We hebben een compleet assortiment vloerpads, van 102 mm (4 inch) tot 711 mm (28 inch)  
Hieronder vindt u een overzicht van ons gamma en de toepassingen van elke vloerpad 

Kleur Functie hiGh-speeD paDs

ivoorkleur Polijsten
• Zachte afwerking
• Voor gebruik op droge vloeren

Lichtblauw Polijsten - opwrijven
• Superpolyvalente afwerkingsschijf
• Uiterst kwalitatieve afwerking

natuurgrijs Polijsten - opwrijven
• Hoogglansafwerking
• De natuurlijke en duurzame haren maken moeilijkere afwerkingen mogelijk

pêche Polijsten - opwrijven • Verwijdert in één enkele beweging de lichte strepen en herstelt de hoogglans

Turkoois Opwrijven
• Hoogglansafwerking
• Zachte of middelmatige afwerking
• Frequent gebruik

natuurwit Opwrijven
• Hoogglansafwerking
• Soepelere schijf dan de natuurgrijze versie

Kleur Functie sTanDaarD paDs

Wit Polijsten - opwrijven
• ‘Wet look’-uitzicht 
• Voor elk vloertype

roze Opwrijven - reinigen
• Verwijdert lichte markeringen 
• Voor elk vloertype

rood Reinigen

• Sprayreinigen
• Verwijdert lichte markeringen 
• Hoogglanseffect 
• Voor elk vloertype

Blauw Grondig reinigen
• Grondig reinigen
• Voor gebruik met reinigingsmiddelen

Groen Schuren
• Verwijdert zware markeringen
• Voor nat gebruik en gebruik op zwaar vervuilde vloeren

Bruin Strippen
• Herstelt zwaar vervuilde vloeren
• Voor elk vloertype

Zwart Strippen

• Klassiek strippen
• Voor gebruik met reinigingsmiddelen
• Herstelt vervuilde vloeren
• Verwijdering emulsiecoating

Vind nu uw ideale pad via 

MyProductSearch! 

Ga naar http://mytotalsource.tvh.com  en klik op 
“zoeken” om MyProductSearch te starten. 
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Flexibility & experience

Wilt u caM in actie zien?
Ga naar www.tvh.tv 
om onze productfilmpjes te bekijken!

Voor meer informatie en referenties, 
Vraag naar onze prijslijst!

Price list 2012 2012/1

T V H  T V
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Zet uw container veilig vast met onze 
twistlocks!

De nieuwe brochure over twistlocks ligt op u te wachten! 
Hierin tonen we u een greep uit ons uitgebreid aanbod 
twistlocks en bijhorende sensoren.
We bieden twistlocks voor heel wat merken aan zoals 
Kalmar, Sisu, Hyster, ELME, Bromma, CVS …
Onze twistlocks zijn ook allemaal CE-gekeurd om uw 
veiligheid te garanderen!

Contacteer nu onze gespecialiseerde verkopers voor meer 
info over de voor u passende referentie!

Twistlock special
reF 19550195

Tvh parTs nv • parTs & accessories DivisionBrabantstraat 15 • BE-8790 WaregemT +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com

Product Special

Twistlocks

4

Technical sheeT

L1 x L2 x D1 x TA x Pm  x Pi x RH/LH x TY-VP x D2 x D3 x W1 x WAF-M x WAF-I x SP x W2

18-13-00-00

CODE:

 . . . , . L1 . . . . . . . . . . . . . Total length of the pin.

 . . . , . L2 . . . . . . . . . . . . . Width of the head.

 . . . , . D1  . . . . . . . . . . . . Diameter of the pin.

 . . . , . TA  . . . . . . . . . . . . Thread type of the pin, if type A.

 . . . , . Pm . . . . . . . . . . . . Pitch metric.

 . . Pi  . . . . . . . . . . . . . Pitch per inch.

 . RH/LH . . . . . . . . . Right-hand or left-hand thread.

 . . TY-VP  . . . . . . . . . Type of twist lock pin:
Type A = threaded.
Type B = drilled.
Type C = slotted.
Type S = special.

 . . . , . D2  . . . . . . . . . . . . Diameter of the largest hole, if type B.

 . . . , . D3  . . . . . . . . . . . . Diameter of the smallest hole, if type B.

 . . . , . W1 . . . . . . . . . . . . Width of the slot, if type C.

 . . . , . WAF-M . . . . . . . . Spanner width metric.

 . . . WAF-I . . . . . . . . . Spanner width imperial.

 . . . SP . . . . . . . . . . . . . Keyway: YES/NO.

 . . . , . W2 . . . . . . . . . . . . Width keyway.

Example Customer details

Type machine:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Serial no. machine:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Price inquiry

Order

TECHNICAL SHEET

Group

12

You can look up the correct reference of the twistlock by means of the technical details. (see p. 4-5)

4. Hyster

REF 141TA2624
equivalent to 
REF 6990015 
Type C 
L1 = 330 mm
L2 = 99 mm
D1 = 55 mm

Machine type
• Hyster: H16.00-22.00XM-12EC
• HR45H, HR45-25, 31, 36L, 40(L)S
• H300, 330, 360HD/H360HD
• HR45.EC/HR48-EC
• H20.00-32.00F/FS
• H10.00-16.00XM(12EC)
• H14.00-18.00XM-12(EC)
• HR45(H)(-25,40(LS/S/L)

• H40.00-52.00XM-16CH
• 1050EH/H800E/H880E/H970E
• HR45H/HR45-25,31,36L,40(L)S
• H36.00-48.00E(-16CH)
• H20.00-32.00F/FS
• RS45.46-27,30,33,36IH/CH
• HR45-25-45(L/LS/S/LxS)

Sensor
• REF 140TA8500 – Diameter 30 mm

TwisTlocks and sensors used for:

Certificate 

available
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You can look up the correct reference of the twistlock by means of the technical details. (see p. 4-5)

2. ElmE

REF 141TA2622 
equivalent to 
REF 752625 
Type C 
L1 = 326 mm
L2 = 100 mm
D1 = 55 mm

Machine type
• PPM: TFC45R/TFC45
• Linde: C4230, C4234, C4535, C4026, C4030, 

C4531, C4130TL/4, C4130TL/5, C4026CH/4, 
C4026CH/5, C360/400, C80/3, C80/4, C80/5, 
C80/6

• SMV: 5ECB80, SL 37-82, SL6ECB, SL7ECB, 
SL8ECB, SC4127-4542TA/CA,  
SC4527-4542TB/CB

REF 141TA2629 
equivalent to 
REF 741022  
Type A 
L1 = 252 mm
L2 = 110 mm
D1 = 44,80 mm
Thread type = M42

Machine type
• Linde: C4130TL/4, C4130TL/5, C4026CH/4, 

C4026CH/5, H420/460, C360/400, C80/3,  
C80/4, C80/5, C80/6

• SMV: SL18-25B, SL6-8ECB

TwisTlocks and sensors used for:

Certificate 

available

Certificate 

available

18

Spreader partS

TwisTlock pin guides

push pull rods cranks

pins wear pads

TwisTlock cylinders
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TVH biedt u de beste bandenkwaliteit 
voor eender welke toepassing
Ons huismerk TotalSource® omvat ook een breed aanbod aan banden, velgen en rupsbanden  
Wat de volle banden betreft, hebben we de kwaliteit ervan opgedeeld in drie verschillende 
niveaus  Deze verschillende kwaliteiten vinden elk hun weg in hun toepassingsgebied: van 
machines die een paar keer per dag gebruikt worden tot heavy- duty machines die in een  
3-ploegensysteem worden ingezet 

TotalSource® Basic 
volrubberbanden
Deze basis banden uit ons TotalSource® gamma komen 
het best tot hun recht bij dagelijks, middelmatig gebruik. 
Ze zijn opgebouwd uit twee lagen en hebben een sterke 
kern met inwendige stalen ringen. Dit biedt u een goed 
rijcomfort, een stevige grip op de velg en een slijtvast 
loopvlak. 
De TotalSource® Basic volrubberbanden zijn allemaal in 
overeenstemming met de internationale normen (ETRTO). 

TotalSource® Standaard 
volrubberbanden
Onze standaard banden bieden een oplossing voor elke 
normale toepassing, binnen de limieten van belasting en 
snelheid.
Dit type band bestaat uit drie lagen, waarvan de binnen-
ste laag versterkt is met stalen ringen om de band stevig 
op de velg te houden. 

Driecomponentenstructuur

Versterkt met stalen ringen

De holronde middenlaag voorziet een kusseneffect dat uw 
voertuig en de chauffeur  beschermt tegen zware schok-
ken. Verder zorgt deze middenlaag voor het afvoeren van 
de warmte naar buiten toe. Hierdoor raakt de band minder 
snel oververhit. De middenlaag zorgt zo voor een langere 
levensduur, hoger laadvermogen, hoge slijtvastheid, laag 
energieverbruik en een betere wegligging. 

TotalSource® Premium 
volrubberbanden
Onze volrubberbanden van premium kwaliteit zijn vooral 
geschikt voor intensief gebruik (bv. 3 ploegen systeem) , 
toepassingen met erg zware belasting en zeer krachtige 
machines. 
Ook dit type band bestaat uit drie lagen, waarvan de 
binnenkant is voorzien met stalen kabels in plaats van 
ringen. Die geweven kabels zorgen voor een soepele 
montage van de band en een goede fixatie van de band 
op de velg. 

Nog een verschil met de standaard volrubberbanden ligt 
in de superieure rubberstructuur, die volgende voordelen 
met zich meebrengt:
• lagere warmteopbouw voor het weerstaan van extreme 

slijtage
• nog betere schokdemping
• lagere rolweerstand
• verbeterde stabiliteit, tractie en remvermogen
• gereduceerde vibraties
• langere levensduur

Slijtvast loopvlak

Verbeterde hechting van de lagen

Elastische kernsamenstelling

Verbeterde aanhechting aan de harde basis

Harde, stevige contactlaag aan de hiel
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Veiligheidsschoenen Safety Jogger

Safety Jogger X2020P

Safety Jogger X2000

Safety Jogger werksokken

NEW

• economisch gamma!
• Zool: Dubbele densiteit PU
• Neus: composiet
• Tussenzool: anti-perforatie SJ FLEX
• Maten: 38-47
• Categorie: S3/SRC 
• Voering: cambrella 
• Inlegzool: voorgevormd

EU UK USA J REF
38 5 6 24 141Ta1532
39 6 7 24.5 141Ta1533
40 6.5 7.5 25.5 141Ta1534
41 7 8.5 26.5 141Ta1535
42 8 9 27 141Ta1536
43 9 10 28 141Ta1537
44 10 10.5 28.5 141Ta1538
45 10.5 11.5 29.5 141Ta1539
46 11 12 30 141Ta1540
47 12 13 31 141Ta1541

• economisch gamma!
• Zool: Dubbele densiteit PU
• Neus: composiet
• Tussenzool: anti-perforatie SJ FLEX
• Maten: 38-47
• Categorie: S3/SRC 
• Voering: cambrella 
• Inlegzool: voorgevormd

EU UK USA J REF
38 5 6 24 141Ta1542
39 6 7 24.5 141Ta1543
40 6.5 7.5 25.5 141Ta1544
41 7 8.5 26.5 141Ta1545
42 8 9 27 141Ta1546
43 9 10 28 141Ta1549
44 10 10.5 28.5 141Ta1547
45 10.5 11.5 29.5 141Ta1548
46 11 12 30 141Ta1550
47 12 13 31 141Ta1551

EU UK USA J REF
39-42 6-8 7-9 24.5-27 141Ta1559
43-47 9-12 10-13 28-31 141Ta1558

• Elastische sneldrogende werksok
• Steeds een perfecte pasvorm
• Versterkte hiel en tenen
• Materiaal: 75% katoen, 23% polyester, 2% elasthaan
• Verkrijgbaar in maten 39 t.e.m. 47
• Verpakt per 3 paar
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Ruim gamma 
gereconditioneerde onderdelen
Wij bieden u een grote voorraad gereconditioneerde elek-
tromotoren en printkaarten. Bovendien hebben wij ons 
aanbod de laatste jaren sterk uitgebreid met onder meer 
gereconditioneerde ventielblokken, deksels, transmissies 
en thermische motoren.

Bespaar dankzij onze 
gereconditioneerde onderdelen!
Een gereconditioneerd onderdeel kopen is het perfecte 
alternatief voor de aankoop van een nieuw stuk. Kiezen 
voor gereconditioneerde onderdelen, is kiezen voor kwa-
liteit aan een correcte prijs. U bespaart op de aankoop-
prijs en bovendien helpt u het milieu. Als bijkomend voor-
deel krijgt u op gereconditioneerde onderdelen dezelfde 
garantievoorwaarden als bij nieuwe onderdelen.

Ons Service Exchange Department bestaat uit een ge-
dreven en getalenteerd team van meer dan 100 collega’s. 
Onze medewerkers worden met hoogstaande oplei-
dingen getraind en bijgestaan. Kennis en inzet binnen 
deze afdeling zorgen dag na dag voor een gewaarborgd 
kwaliteitsniveau. Wij investeren in menselijk kapitaal en 
testopstellingen om onderdelen te verbeteren.

Service Exchange Department: experts 
in gereconditioneerde onderdelen

 › Elektro-
motoren

 › Stuurassen

 › Complete  
aandrijfassen 
en reductoren

 › Hydraulische 
pompen en 
motoren

 › Orbitrols en 
stuurpompen

 › Hydraulische 
cylinders

 › Radiatoren

 › Ankers

 › Motorkappen

 › Remonderdelen

 › Hydraulische 
valven

 › Veiligheidskooi

 › Printkaarten

 › Transmissies 

 › Thermische 
motoren

 › Koppel- 
omvormers

 › Joysticks

 › Krukassen

 › Cylinderkoppen

Gereconditioneerde onderdelen:
Een goed alternatief !
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TVH lifts almost everything!
TVH biedt regelmatig masten voor heftrucks aan.  
Bijvoorbeeld als een klant van een tweedelige naar een 
driedelige mast wil overschakelen. Onze masten zijn echter 
ook steeds meer gegeerd buiten de heftruckwereld.
Zo zijn er al heel wat landbouwvoertuigen uitgerust met 
TVH-masten. U kunt ook bij ons terecht voor aanverwante 
onderdelen: driehoeken, driepuntsbokken, hydraulische 
pompgroepen, tweewegventielen … 

Sommige klanten gaan zelfs nog een stapje verder. Zo 
maakte een klant een aanhangwagen met mast om grote 
LED-schermen de hoogte in te krijgen (zie foto). 

Contacteer uw verkoopteam voor 
meer info over gereconditioneerde 
onderdelen of masten!

Driepuntsbok cat. 2
• Capaciteit: 1500 kg
• reF 141Ta1156

Driehoek
• Capaciteit: 1500 kg
• reF 141Ta1155
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Onderdelen voor verreikers

Met meer dan 45 000 items op voorraad en meer dan 750 000 gekende referenties, biedt 
TVH u een ruim gamma aan onderdelen voor verreikers 

We hebben onderdelen geschikt voor volgende merken op stock:
Ausa * • Bobcat * • Case • Caterpillar • CLAAS • Deutz Fahr • Dieci * • Faresin • Gradall • Ingersoll Rand • JCB * • John Deere • 
Komatsu • Lull • Manitou * • Massey Ferguson • Matbro • Merlo * • New Holland • Sambron * • Sanderson * • Sky Trak • Terex *

* Voor deze merken hebben we snellopende artikelen op voorraad

Zetels

Onderdelen voor 
hydraulische systemen

Spiegels

BandenJoysticksStangeinden

Filters

Vorken

Ramen

Forks & accessories 
REF 14616237

hydraulic system parts
REF 14702080

Tyres, rims, rubber tracks 
& accessories
REF 13969763

Windows
REF 18545076

Mirror special
REF 16611497
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TVH is wereldwijd distributeur  
van PG Drives Technology

TVH biedt zoveel meer dan 
heftruckonderdelen!
Onze vernieuwde brochure industrial equipment parts 
& accessories is nu beschikbaar! 
Deze brochure toont u een overzicht van ons gamma 
onderdelen voor hoogwerkers, verreikers, veegmachines, 
havenmateriaal, handling equipment ... 

Scan deze code  
met uw smartphone om onze  

industrial equipment parts &  
accessories brochure te raadplegen.

Bestel uw  
exemplaar! 

industrial  
equipment parts 
& accessories
 
reF 19550202

Tvh parTs nv • parTs & accessories DivisionBrabantstraat 15 • BE-8790 WaregemT +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com

Industrial equipment parts & accessories

TVH is wereldwijd distributeur van PG Drives Technology.

PG Drives Technology, vroeger gekend als Penny & Giles Drives Technology, is ‘s werelds grootste fabrikant van con-
trollers voor rolstoelen en scootmobielen.

Daarnaast is PG Drives Technology nu ook gerenommeerde leverancier van controllers voor industriële voertuigen 
zoals heftrucks, hoogwerkers, veeg- en schrobmachines, golfkarren ...

PG producten worden gebruikt door: RCM, Ghibli, Tennant, Kärcher, Windsor, Alto Clark, Nilfisk,
Cleanfix, Numatic, Diversey, RPS en G-Matic.
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Lucky & Lucy on the move!
TVH’s mascottes, beertjes Lucky & Lucy, zijn vorige zomer 
begonnen aan hun wereldreis langs de TVH-filialen.
 
De eerste stop van Lucky & Lucy was bij TVH UK in Coven-
try. De reis ging verder richting Zweden, waar Lucky bij 
onze collega’s van TVH Nordic verbleef in Ed (Zweden). 

Vervolgens gingen onze mascottes verder naar TVH Rus in 
Moskou (Rusland) en TVH Italia in Turijn (Italië).

Benieuwd naar de reisverhalen van Lucky? 
Volg Lucky op de facebookpagina van TVH! 

Bekijk de route van Lucky & Lucy op de wereldkaart: L

TVH around the world

1

2
3 21

23
18

10

15

33

32

22

31

6
2034

12 17 1114

13
29

16

24
7

19

36

9

35

37 8

38

39
40

5
425

26

28

27

30

30

Regional head offices Sales representationSubsidiaries Branches

L

L

L

L



35

Nieuws @ TVH

Dit Parts Magazine wil u meer vertellen over alles wat met TVH te maken heeft  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 colle-
ga’s in de filialen onder de loep 

Opening TVH India op  
19 november 2012
Misschien hebt u wel al eens gehoord van de BRIC-lan-
den? BRIC is een term die gebruikt wordt om de vier 
nieuwe economische grootmachten aan te duiden. Naast 
de VS, de EU en Japan staan ook Brazilië, Rusland, Indië 
en China nu op de kaart wanneer het gaat over sterke 
economische groei. Het was dan ook slechts een kwestie 
van tijd voor TVH besliste, na TVH do Brasil, TVH Russia en 
TVH China, ook een filiaal te openen in Indië.

Op 19 november 2012 werd in Pune (Indië) de jongste 
telg uit de TVH familie geboren. Een ploeg van 8 mensen 
staat ter beschikking van de lokale klanten en zorgt voor 
de afhandeling van offertes en orders in samenwerking 
met het hoofdkwartier in België. In de nabije toekomst 
zullen we ook stockruimte voorzien in Pune. Dat betekent 
nog kortere levertermijnen.
Op de beurs CeMAT India in november vorig jaar, maak-
ten onze klanten voor het eerst kennis met TVH India.

Het principe “Think global, act local” verspreidt zich met 
dit nieuwe filiaal nu dus ook in Indië en zijn buurlanden.

Verhuis TVH Singapore
In Singapore is TVH al langer aanwezig. Enkele maanden 
geleden werd het zelfs tijd voor wat meer ademruimte. 
Daarom verhuisde ons filiaal naar een locatie met meer 
kantoor- en stockruimte. Meer ruimte betekent meer 
onderdelen op stock en dus een snellere service voor de 
klant. In het streven naar een one-stop shop was de ver-
huis een noodzakelijke stap en één die we uiteraard met 
plezier vermelden in deze rubriek.

Nieuwe toonbank  
TVH Waregem
Nadat enkele van onze filialen in 2012 een nieuwe toon-
bank openden of hun oude compleet hadden gerestyled, 
kon ons hoofdkwartier in België natuurlijk niet onder-
doen. We delen u dan ook graag mee dat TVH in Ware-
gem een nieuwe toonbank opende in oktober 2012. Het 
werd een modern ingerichte ruimte, voorzien van een 
ruimer aanbod artikelen in de shop, een zithoek en een 
compleet opgefrist interieur. De professionele service is 
uiteraard gebleven!

Nieuwe toonbank TVH Waregem
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Bakken, eten en fietsen voor het goede 
doel!
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is heel belangrijk voor TVH  Binnen dit begrip 
kadert ook ‘sociaal engagement’, de inzet en wil om iets te doen voor anderen  En daarvoor 
zetten alle medewerkers van TVH sinds enkele jaren hun beste beentje voor  

TVH komt op tegen kanker
De bal ging aan het rollen in 2011 toen enkele sportieve 
collega’s besloten deel te nemen aan een fietsmarathon 
van 1000 km ten voordele van ‘Kom op tegen Kanker’. Om 
het inschrijvingsgeld hiervoor bijeen te krijgen, organi-
seerden alle personeelsleden een waslijst aan geldinza-
melingsacties.

Een 30-tal medewerkers beten de spits af met een volle-
dig dessertenbuffet. Zoetekauwen binnen TVH genoten 
die dag van lekkers als brownies, wafels en chocolade-
mousse. Het buffet was het startschot voor een reeks 
andere acties: een buikdansinitiatie, een braadworsten-
lunch, een carwash, een ontbijt, een ploegentijdrit, een 
kaas- en wijnavond, sponsorfietstochten, een spinning-
beurt en een koekenverkoop. 

Onze medewerkers verzamelden maar liefst 6995 euro in 
1 maand, meer dan voldoende voor het inschrijvingsgeld 
voor de fietsmarathon! Daarin legden 7 collega’s elk 125 
km af. Eén van hen nam zelfs 250 km voor zijn rekening. 
Ze haalden één voor één de eindmeet, zonder ongeluk-
ken of pech. 

�elkom op het TVH ontbijt tvv De Branding, ism WAAK

TVH - THermoTe & VAnHAlsTBrabantstraat 15 • BE-8790 WaregemT +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com TV
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vanaf 11u30 tot 14u30 ter hoogte van restaurant

tvv. De Branding

Taartenbak

€ 1 
/ stuk
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Zwembadlift voor mensen met 
een handicap
Ook in 2012 zetten de medewerkers van TVH zich in voor 
het goede doel: de aankoop van een zwembadlift voor 
mensen met een handicap. Dit was ten voordele van 
service center ‘De Branding’, een beschermde woonplaats 
voor mensen met een handicap waar ook dagactiviteiten 
georganiseerd worden. De woonplaats is volledig aan-
gepast aan de noden van de bewoners. Een zwembadlift 
moet de dagelijkse verzorging stukken eenvoudiger 
maken. 

TVH sloeg de handen in elkaar met ‘De 
Waak’, zusterorganisatie van ‘De Branding’ 
en ook een beschutte werkplaats en 
organiseerde tal van acties. Naast een 
fietstocht en taartenverkoop, konden 

medewerkers van TVH en ‘De Waak’ ook genieten van een 
ontbijt. Op 4 oktober 2012 deden zo’n 527 medewerkers 
zich te goed aan croissants, chocoladekoeken, pistolets, 
yoghurt, vers fruit, hardgekookte eitjes en veel meer. Het 
ontbijt bracht maar liefst 3348 euro op. In totaal zamelden 
TVH en ‘De Waak’ 4574 euro in. 

Make-A-Wish®
Voor het eindejaar van 2012 verstuurde TVH enkel digitale 
kerstkaarten. Hiermee bespaarde TVH 1500 euro aan 
drukkosten. Dit bedrag schonken we integraal aan Make-
A-Wish®, een organisatie die wereldwijd hartenwensen 
vervult van kinderen die vechten tegen een levensbedrei-
gende ziekte. Sinds de oprichting in 1980, vervulde Make-
A-Wish® al meer dan 300 000 wensen wereldwijd. 

zwembadlift
handi-move model 3200

met één begeleider van rolstoel naar zwembad.

specialist in innovatieve en betrouwbare til- en verzorgingssystemen-

• transfereert rechtstreeks van rolstoel 

naar water

• verrijdbaar

• 360° zwenkbaar

• eenvoudig plaatsbaar

• ergonomisch design

• werkt op batterijen

• onderhoudsvrij

• zowel met de tilbeugel als met  

tildoeken
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evelyne.cosaert@tvh.com
T +32 56 43 41 19

Climax P15
• Elektrische transpallet
• 1,5 T
• 24 V - 60 Ah

Climax P16
• Elektrische transpallet
• 1,6 T
• 24 V - 70 Ah

Climax P20
• Elektrische transpallet
• 2 T
• 24 V - 225 Ah

Climax P20P
• Meerijdende elektrische 

transpallet
• 2 T met platform
• 24 V - 225 Ah

Climax S12V300i
• Elektrische stapelaar
• 1,2 T
• 3 M duplex mast
• 24 V - 225 Ah

Climax S12V300
• Elektrische stapelaar
• 1,2 T
• 3 M duplex mast
• 24 V - 225 Ah

Climax S10V300
• Elektrische stapelaar
• 1,0 T
• 3 M duplex mast
• 2 x 12 V - 105 Ah

Climax S16W450
• Elektrische stapelaar
• 1,6 T
• 4,5 M triplex mast
• 24 V - 300 Ah

Climax overview 
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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



Bezoek de nieuwe webshop waar en wanneer u wilt!

www.mytotalsource.tvh.com

is klaar voor u!

Foto, prijs en 

levertermijn 

onmiddellijk 

zichtbaar

Ook  

compatibel met  

smartphone en 

iPhone Snel,  

eenvoudig  

en flexibel
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