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Vestigingen

Welke machines herstellen wij?

• Heftrucks (thermisch, elektrisch en terreinheftrucks)
• Schaarliften (diesel en elektrisch)
• Hoogwerkers (elektrische, diesel knik- en diesel 

telescopische hoogwerkers)
• Rupshoogwerkers
• Spinhoogwerkers op rupsen
• Hoogwerkers op vrachtwagen
• Verreikers
• Magazijntrucks (elektrische pallettrucks, stapelaars, 

reachtrucks en vierwegreachtrucks)
• Zijladers
• Laadbruggen
• Golfkarren

 Huren: het meest rendabele just-in-time-
alternatief

Voor tijdelijke projecten is huren ongetwijfeld de meest 
rendabele oplossing. U geniet van het volledige gebruik 
van een perfect op uw behoeften afgestemde machine. 

Het bespaart u niet alleen een bijkomende 
investeringskost, maar ook herstellingen, periodieke 
keuringen en onderhoud zijn niet voor uw rekening. TVH 
Equipment adviseert en helpt u bij de juiste keuze, zowel 
voor kort- als langlopende projecten.

Vraag onze verhuurgids aan via 
verhuur@tvh.com of download de brochure 
op onze website: www.tvh.com/rental

7 vestigingen

Door onze 7 vestigingen bent u in alle gevallen snel 
en flexibel geholpen. U hebt dringend een machine of 
technische ondersteuning nodig? Wij zijn in de buurt!

• Waregem
• Antwerpen
• Brussel
• Maaseik
• Nijvel
• Sint-Niklaas
• Luxemburg



Zoekt u nieuwe of 
tweedehandsmachines? 

TVH Equipment heeft een 
uitgebreide voorraad 

toestellen. Daarom krijgt u 
altijd een passend voorstel 

voor elk budget voor 
heftrucks, hoogwerkers, 
schaarliften, verreikers, 

spinhoogwerkers, 
magazijntoestellen, 

laadrampen ... 
TVH Equipment is 
al jaren exclusief 

verdeler voor België en 
Luxemburg van onder 

meer Doosan heftrucks 
en JLG hoogwerkers. 

Heel recent is ook het 
exclusief dealership 

gestart voor Isoli 
autohoogwerkers.

Bij de ontwikkeling van 
de nieuwe 7-reeks van 

Doosan lag de focus 
sterk op ergonomie, 

betrouwbaarheid, 
prestaties, verbeterde 

zichtbaarheid, veiligheid, 
eenvoud en design. 

Hun elektrisch gamma 
heftrucks biedt een grote 
variëteit van modellen in 
24, 48 tot 80 V tot 5 ton. 

JLG produceert naast 
een volledige range van 

zelfrijdende schaarliften 
en hoogwerkers, 
met werkhoogte 

variërend van 5 tot 58 
meter, ook een brede 
range telescopische 

verreikers. 

De focus ligt dus 
volledig op uw 

behoeftes.

Driewielers

• 1,3 – 1,6 ton met 24 V batterij
• 1,5 – 2 ton met 48 V batterij

Vierwielers

• 1,6 – 2 ton met 48 V batterij
• 2,2 – 5 ton met 80 V batterij

Doosan elektrische heftrucks

Doosan thermische heftrucks

JLG elektrische schaarliften

Keuze uit twee series compacte schaarliften: ES-serie en een 
speciaal voor verhuur ontwikkelde RS-serie, aangevuld met de 
LE-serie voor grotere modellen

Vraag ook naar onze krachtige en zuinige JLG dieselschaarliften

JLG verreikers zijn ontworpen voor optimale 
productiviteit, betrouwbaarheid en betere prestaties 
voor de zwaardere toepassingen. 

Kies uit:
• de RS-versie, de eenvoudige en ook goedkopere 

basisuitvoering speciaal voor verhuur
• de PS-versie, de technisch meer performante en 

completere uitvoering

ISOLI autohoogwerkers

• Gamma knik-en telescopische hoogwerkers: 
van 14 tot 21 meter

• Compacte onderwagens (Nissan Cabstar)
• Variabele stempelmogelijkheden
• Rijbewijs B

JLG hoogwerkers

• Elektrisch “Full-range” aanbod: van 11 tot 20 meter werkhoogte
• “Full-range” aanbod zelfrijdende hoogwerkers op banden: van 11 

tot 58 meter werkhoogte
• Brede range rupshoogwerkers: van 14 tot 22 meter werkhoogte

In het thermisch gamma van Doosan hebt u 
de keuze tussen diesel- en LPG-motoren die 
voldoen aan de strengste emissienormen.

• Dieseltrucks:  1,5 – 16 T 
• LPG-trucks:  1,5 – 7 T

Climax S10V300

• Ergonomische, compacte 
meeloopstapelaar 

• Veilig en comfortabel stapelen 
• Multifunctionele disselkop, 

kruipsnelheidknop en 
claxonknop in het midden van de 
disselknop 

• Werken in erg krappe ruimtes

Climax P18

• Beperkte afmetingen maken het eenvoudig om in 
smalle gangen te passeren 

• Wendbaarheid en gebruiksgemak 
• 85 Ah batterij, energiebesparend en milieuvriendelijk 
• Batterijontladingsmeter 
• Steunwielen maken het voertuig stabieler tijdens het 

draaien

Hebt u geen laad-en loskade? Gebruik dan deze Thervan laadbrug om met 
een heftruck in de vrachtwagen of container te rijden. Een laadbrug is dus een 
snel inzetbaar en goedkoop alternatief voor een laad- en loskade.

Enkele belangrijke specificaties:
• Draagvermogen:  10 ton
• Lengte: 12 m
• Rijbreedte: 1,88 m

• Lipbreedte: 2,12 m
• Totale breedte: 2,28 m
• Gewicht: 4 ton

Vraag naar onze andere modellen elektrische pallettrucks en 
stapelaars: info@climaxhandling.com
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Vestigingen

Welke machines herstellen wij?

• Heftrucks (thermisch, elektrisch en terreinheftrucks)
• Schaarliften (diesel en elektrisch)
• Hoogwerkers (elektrische, diesel knik- en diesel 

telescopische hoogwerkers)
• Rupshoogwerkers
• Spinhoogwerkers op rupsen
• Hoogwerkers op vrachtwagen
• Verreikers
• Magazijntrucks (elektrische pallettrucks, stapelaars, 

reachtrucks en vierwegreachtrucks)
• Zijladers
• Laadbruggen
• Golfkarren

 Huren: het meest rendabele just-in-time-
alternatief

Voor tijdelijke projecten is huren ongetwijfeld de meest 
rendabele oplossing. U geniet van het volledige gebruik 
van een perfect op uw behoeften afgestemde machine. 

Het bespaart u niet alleen een bijkomende 
investeringskost, maar ook herstellingen, periodieke 
keuringen en onderhoud zijn niet voor uw rekening. TVH 
Equipment adviseert en helpt u bij de juiste keuze, zowel 
voor kort- als langlopende projecten.

Vraag onze verhuurgids aan via 
verhuur@tvh.com of download de brochure 
op onze website: www.tvh.com/rental

7 vestigingen

Door onze 7 vestigingen bent u in alle gevallen snel 
en flexibel geholpen. U hebt dringend een machine of 
technische ondersteuning nodig? Wij zijn in de buurt!

• Waregem
• Antwerpen
• Brussel
• Maaseik
• Nijvel
• Sint-Niklaas
• Luxemburg
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 Huren: het meest rendabele just-in-time-
alternatief

Voor tijdelijke projecten is huren ongetwijfeld de meest 
rendabele oplossing. U geniet van het volledige gebruik 
van een perfect op uw behoeften afgestemde machine. 

Het bespaart u niet alleen een bijkomende 
investeringskost, maar ook herstellingen, periodieke 
keuringen en onderhoud zijn niet voor uw rekening. TVH 
Equipment adviseert en helpt u bij de juiste keuze, zowel 
voor kort- als langlopende projecten.

Vraag onze verhuurgids aan via 
verhuur@tvh.com of download de brochure 
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