
TVH investeert graag in duurzaamheid en 
probeert dit dan ook zoveel mogelijk door te
trekken in zijn producten. Het gamma aan
tweedehandsvoorzetapparatuur in oor-
spronkelijke staat of volledig hersteld is dan
ook zeer uitgebreid en gevarieerd: rotators,
vorkverstellers, tapijtdoornen, balenklemmen,
papierrolklemmen … Hieronder vindt u wat
meer informatie over de weg die een tweede-
hands voorzetapparaat doorloopt bij TVH.

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

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, ontbrekende onderdelen …
Daarnaast controleren we de werking van het voorzetapparaat
onder belasting, door bijvoorbeeld gewichten tussen de 
klemarmen te plaatsen; dit fungeert ook als druktest.

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 voorzet-
apparaat volledig demonteren. We vervangen alle 
slijtstukken en checken 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 voorzet-
apparaten opnieuw de test op werking en klemdruk. 
Een nieuwe laag verf is de finishing touch. Voordat men 
de verf aanbrengt 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 toestellen om ze verkoopklaar te zetten. Deze 
voorzetapparaten worden dan op TVH-bay geplaatst met 
alle nodige details zoals voorbouwmaat, eigen gewicht, 
hori-zontaal zwaartepunt, FEM klasse … en gaan dan 
terug op stock in afwachting van verkoop.

Merken: Kaup, CAM System, Cascade, Bolzoni, Meyer, 
Auramo, Little Giant, ATIB …

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.tvhbay.com/tvhbay

Eerste keuze in tweedehandsvoorzetapparatuur: 
meer dan 500 stukken op stock!

Voor Na
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TVH®  is een gedeponeerd handelsmerk. TVH is een leverancier van reserveonderdelen en acces-soires voor de vervolgmarkt,  geschikt voor het onderhoud en de herstelling van OEM-apparatuur. 
Foto’s en afbeeldingen dienen enkel ter identificatie. Tweedehandsproducten worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, goed gekend door de koper. De koper dient alle werkings- en 

veiligheidscon-troles te doen voor in gebruikname of in bedrijfsstelling.
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