
TVH chętnie inwestuje w trwałość co w dużym
stopniu odzwierciedla się w oferowanych 
produktach.  Szeroka i zróżnicowana gama
używanego osprzętu, w stanie w jakim został
pozyskany lub kompletnie odnowionym, jest
również dowodem na to. Nasi klienci mogą u
nas znaleźć: obrotnice, chwytaki do kartonu,
pozycjonery wideł, ostrogi do dywanów, 
chwytaki do rol papieru. Poniżej dowiesz się 
jaką drogę przebywa w TVH każdy używany 
osprzęt zanim trafi do naszych klientów.

Krok 1
Wszystkie produkty przyjmowane są w magazynie w Waregem.
Rejestrujemy je wg marki, typu, numeru seryjnego, 
roku produkcji, udźwigu, itp.. Po dokonaniu opisu każdy
osprzęt otrzymuje unikalny numer. W ten sposób możemy
przyjąć je na stan magazynowy zanim zostaną przetestowane. 

Krok 2
Montujemy osprzęt na wózku widłowym w celu sprawdzenia
poprawności pracy. Kontrolujemy zużycie elementów, 
brak elementów itp. Poźniej każdy osprzęt sprawdzany 
jest pod kątem poprawnego działania z obciążeniem, np. 
umieszczamy ładunek pomiędzy ramionami obrotnicy. 
Taki test pozwala również na przetestowanie połączeń 
hydraulicznych

Krok 3
Po szczegółowej kontorli decydujemy czy osprzęt będzie 
sprzedany w stanie w jakim się znajduje czy zostanie
odnowiony.Jeżeli wybieramy drugą opcję, osprzęt zostaje
w pełni rozmontowany. Wymieniamy wszystkie elementy,
które uległy zużyciu  i sprawdzamy każdą część czy nie 
ma uszkodzeń. Jeżeli jest konieczne, wymieniamy wieńce 
obrotowe, serwisujemy redukcje obrotnic i zalewamy je 
swieżym olejem.

Krok 4
Po naprawie i powtórnym montażu osprzęt poddawany jest 
ponownemu testowi sprawdzającemu pracę pod ciśnieniem
roboczym. Ostatnią fazą regeneracji jest malowanie. Przed 
malowaniem osprzęt jest piaskowany, żeby powłoka 
lakiernicza była równomierna. Po dokkonaniu tych wszystkich
czynności fotografujemy osprzęt, żeby był w pełni gotowy 
do sprzedaży na stronie TVH-bay. Poza zdjęciami 
umieszczamy informacje techniczne takie jak: rozmiar, 
wagę własną, środek ciężkości, klasę FEM.

Marki: Kaup, CAM System, Cascade, Bolzoni, Meyer, Aura-
mo, Little Giant, ATIB …

Zapraszamy do odwiedzenia nas w Waregem na ulicy  
Brabantstraat 15, gdzie można zobaczyć osprzęt, który 
mamy na stanie.

Zapoznaj się z naszą ofertą osprzętu na stronie
www.tvhbay.com/tvhbay

Twój dostawca Nr.1 używanego osprzętu: 
ponad 500 sztuk na stanie magazynowym!
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TVH® jest zastrzeżonym znakiem towarowym. TVH jest dostawcą części i akcesoriów, które mogą być wykorzystywane w sprzęcie OEM. Zdjęcia oraz ilustracje służą jedynie identyfikacji.
These goods are second-hand products and are sold in a state ‘as is’, well known by the buyer. 

The buyer must carry out all performance and security inspections before the commissioning or commen-cement of operations.

Nasz stan magazynowy

Rozkładanie

Naprawa

Malowanie

Czyszczenie parą

Naprawa

Piaskowanie

Składanie


