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VERKOOP MACHINES

Bij TVH Equipment kunt u terecht 
voor de aankoop van nieuwe en 
tweedehandsmachines. Dankzij een 
uitgebreide voorraad kunnen we voor elk 
budget een voorstel doen van heftrucks, 
hoogwerkers, schaarliften, verreikers, 
spinhoogwerkers, magazijntoestellen, 
laadrampen …

Ons professioneel commercieel team staat elke 
dag voor u klaar. Zij luisteren naar uw noden en 
wensen, als u dat wilt zelfs in uw bedrijf of op 
de werf. 

Zo krijgt u zeker een toestel dat voldoet aan 
al uw criteria. Wilt u onze voorraad van meer 
dan 2000 nieuwe en tweedehandsmachines 
komen bekijken? Dan verwelkomen wij u graag 
in Waregem. Bel vooraf voor een afspraak; wij 
zorgen voor een vlot bezoek.

T + 32 56 43 42 41
equipment@tvh.com



3



4

LAADBRUGGEN

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

• Europese productie
• Gegalvaniseerde antisliproosters 
• Gezandstraald tegen roestvorming 
• Gemakkelijk verstelbaar in hoogte
• Eenvoudig te koppelen aan een trailer 
• Voordelige prijs
• Eenvoudig verplaatsbaar
• Diverse profielbalken garanderen  

een stevig rijvlak

Optie:
Elektrische 
hoogteverstelling



5

CLIMAX® ERGONOMIC. DURABLE. VERSATILE.

Manuele, semi-elektrische & elektrische 
pallettrucks en stapelaars

De Climax® pallettrucks, stapelaars en 
schaarpallettrucks bestaan allemaal in een 
manuele en semi-elektrische uitvoering.

Bepaalde stapelaars en pallettrucks zijn 
ook verkrijgbaar in een volledig elektrische 
uitvoering. Daarnaast heeft Climax® ook 
minitrekkers, weegpallettrucks en heftafels in 
zijn assortiment.

Voor meer info:

info@climaxhandling.com 
www.climaxhandling.com

REF 27921227
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Meest complete gamma op de markt

Onze verhuurvloot is de meest complete op de 
markt:

• hoogwerkers en schaarliften van 5 tot 58 
meter

• heftrucks van 1,5 tot 16 ton
• verreikers van 6 tot 30 meter

Raadpleeg onze verhuurgids voor het volledige 
overzicht toestellen, met alle afmetingen en 
werkdiagrammen.

Kwaliteitsmerken

• Onze verhuurvloot is samengesteld uit 
kwaliteitsmerken.

• TVH Equipment is dealer van JLG, ISOLI, 
Teupen, Doosan …

• Het gamma bestaat verder ook uit Manitou 
verreikers en gators van John Deere.

Jonge machines

Wij zetten in op een zeer recente vloot. 
Onze machines zijn gemiddeld 3,5 jaar oud. 
Jaarlijks vernieuwen we een groot deel van 
de verhuurmachines. Zo bent u zeker van een 
optimaal rendement.

VERHUUR MACHINES

1
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Vestigingen
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Prijzen en beschikbaarheid

In elk van onze 7 vestigingen staan onze 
verhuurmedewerkers altijd voor u klaar. 
Hebt u een vraag over de machinetypes, 
beschikbaarheid of prijzen? Bel ons en u krijgt 
meteen alle info.

Aanbieding op uw maat

Weet u niet zeker welke machine u nodig heeft 
voor een project? Onze vertegenwoordigers 
helpen u en bezorgen u een aanbieding op 
maat. Zij geven gratis advies op uw werf of 
verstrekken u de nodige info via de telefoon.

56 chauffeurs

Onze chauffeurs zijn dagelijks op weg om alle 
toestellen op tijd te leveren en af te halen. 
Door hun ervaring zorgen ze voor een vlotte 
afhandeling van de leveringen bij u of op de 
werf.

1. Waregem
2. Antwerpen
3. Brussel
4. Maaseik
5. Nijvel 
6. Sint-Niklaas
7. Luxemburg

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

RENTAL 
GUIDE

2015
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ONDERHOUD & HERSTELLINGEN MACHINES

Field Service

Onze servicetechnieker komt bij u ter 
plaatse om uw machine te herstellen of te 
onderhouden. We hebben ondertussen meer 
dan 40 jaar ervaring en knowhow opgebouwd. 
Hierdoor bent u zeker van een uitstekende 
service. 

Dagelijks zijn meer dan 85 gepassioneerde 
technici onderweg in heel België om u te 
helpen. Al onze techniekers zijn  
VCA-gecertificeerd. 

Via frequente trainingen blijven zij ook op de 
hoogte van de nieuwste technologieën.
 
Doe ook beroep op TVH voor een periodieke 
intervalservice of voor een contractservice op 
uw maat. 

T +32 56 43 43 43
field.service@tvh.com
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Workshop

In onze compleet uitgeruste werkplaatsen zijn 
dagelijks meer dan 65 technici aan de slag. 
Om altijd op de hoogte te blijven van de laatste 
technologieën krijgen zij frequent opleidingen. 
De verschillende teams van de workshopservice 
hebben elk hun specialiteit. Zo zijn het altijd 
de meest geschikte technici die uw herstelling 
uitvoeren.
 
In onze werkplaats kunt u voor alle types 
herstellingen terecht, zowel voor onderdelen 
als voor complete machines. Ook voor 
allerhande constructiewerken hebben we een 
aparte, uitgeruste werkplaats.  

Om u zo goed mogelijk te informeren, krijgt 
u een duidelijke offerte van de uit te voeren 
werken.
 
Kunt u het toestel niet bij ons leveren? Dan 
komen wij het ophalen en brengen het na de 
herstelling terug. Met onze speciaal hiervoor 
uitgeruste vrachtwagens krijgt elke machine 
de vereiste zorg. Indien nodig, voorzien wij ook 
een vervangtoestel tijdens de reparatieperiode. 
U krijgt een aangepast tarief als u een 
vervangtoestel huurt.

In onze ruime paintshop schilderen en 
restaureren we zowel onderdelen als complete 
machines.

T +32 56 43 43 48 
workshop.service@tvh.com
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VERKOOP ONDERDELEN

Alle onderdelen,  alle merken

U krijgt snel een antwoord op elke aanvraag, 
bestelling of technische vraag door onze 
toegewijde technische en verkoopafdelingen. 
Wij breiden voortdurend ons productgamma 
uit door het opvolgen van nieuwe trends en het 
zoeken naar nieuwe partners, om er zeker van 
te zijn dat u bij TVH alles vindt wat u zoekt.

• Meer dan 100 000 m² magazijnruimte
• Computergestuurd stockbeheer
• Meer dan 600 000 items in voorraad
• Meer dan 21 000 000 gekende referenties
• Technisch geschoolde medewerkers
• Dienstverlening in 32 talen
• Levering binnen de 24 u
• One-stop shop
• Webshop & online support

T +32 56 43 43 47
sales.be@tvh.com

P A R T S  &  A C C E S S O R I E S

TVH is uw all-round leverancier van 
kwalitatieve onderdelen en accessoires 
voor material handling, industriële 
voertuigen en landbouwuitrusting. 
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Abeko · Aichi Aerial Platform · 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 · Carreffe · Caterpillar · Cesab · Charlatte · Clark · Climax · Comac ·  
Conveyance · Coventry Climax · Crown · CTC · Cushman · CVS Ferrari · Dalian · Dambach · Dantruck · Datsun ·  
Deca · Desta · Dhollandia · Dieci · Dino Lift · Dulevo · Ecolift · EP Forklift · Eurolifter · Faba · Fantuzzi · Feeler ·  
Fenwick · Fimap · Fiorentini · G.Power · Gansow IPC · Genie · Genkinger · Goodsense · Grove · Hako · Halla · 
Hallins · Hangcha (HC) · Harlan · Haulotte · Heden-Dantruck · Heli · Henley · Holland Lift · Hyster · Hyundai · 
Icem · Incab · Indos · Irion · Italmacchine · Iteco · JAC · JCB · JLG · Jumbo · Jungheinrich · Kalmar · Kärcher · 
Kentruck-Robur · Kinglifter Terberg · Komatsu · Kooi Aap · Lafis · Lancer Boss · Lansing · LGM · Lifter · Linde · 
Liugong · Loc · Logitrans · Lugli · Mafi · Magliner · Manitou · Mariotti · Maximal · MBB-Palfinger · Merlo · Miag · 
MIC · Minuteman · Mitsubishi · Moffett · Montini · Mora · Nichiyu · Niftylift · Nilfisk-Advance · Nissan · Noblelift ·  
Noell · Nuova Detas · O&K · OMG · OM-Pimespo · Patria · Peg-Fenwick · Powerboss · Pramac · Prat · Ranger · 
RCM · Rocla · Salev · Samag · Sambron · Samsung · Sanderson · Saxby · Shangli · Shinko · Sichelschmidt · Sisu ·  
Skyjack · SMV Konecranes · Snorkel · Spijkstaal · Steinbock · Still · Stocka · Stocklin · Svetruck · Tailift · Taylor-
Dunn · TCM · Tecnocar · Tennant · Terex · Teupen · TotalLifter · Toyota · UN Forklift · Unitrac · Upright · Valmet · 
Wagner · Whiptruck · Xinchai · Yale · Yang-Yam-Puma ...

Alle onderdelen,  alle merken
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VERKOOP ONDERDELEN

Toonbank

• Afhaling van bestelde 
onderdelen

• Geef vooraf de nodige 
informatie door van de 
machine waarvoor u 
stukken wilt bestellen (type, 
bouwjaar, serienr.)

• Shop met verschillende 
producten zoals verf, zeep, 
lichten, veiligheidsproducten 
...

Hydraulica toonbank

• Grote voorraad 
hogedrukslangen (rubber of 
kunststof)

• Persen van koppelingen
• Herstellingen van leidingen
• Op maat gemaakte 

olieleidingen 

Bandencentrale

• Herstelling van banden
• Montage op velgen

T +32 56 43 42 48
toonbank@tvh.com
Openingsuren:  
maandag tot vrijdag van 7 tot 17 uur

T +32 56 43 42 58 
hoses@tvh.com
Openingsuren:  
maandag tot vrijdag van 7 tot 17 uur

T +32 56 43 43 47 
tyres@tvh.com
Openingsuren:  
maandag tot donderdag van 7.30 tot 17 uur 
en op vrijdag van 7.30 tot 16 uur
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Elektronica

• Revisie en herstelling van elektronische 
onderdelen (printkaarten, 
snelheidsregelingen, laders, joysticks, 
displays ...).

• 55 gekwalificeerde technici met elk hun 
eigen merkspecialisatie.

• De herstelde onderdelen worden 
onderworpen aan verschillende 
testsystemen.

• De testsystemen zijn ontworpen door ons 
eigen Research & Development team.

• Wij doen een bod op werkende of defecte 
elektronische onderdelen die u niet meer 
nodig hebt.

T +32 56 43 43 47
sales.be@tvh.com

Scan de code en bekijk een 
filmpje over de  
Elektronica-afdeling

SME Worldwide Service Center
Distributor

Distributor and AuthorizedEuropean Service & Repair Centre

Global After-market Sales Partner& Authorized Service & Repair Centre

Service exchange 

Uw voordelen:
• Ruim gamma op stock: elektronische en 

elektrische onderdelen, hydraulische 
stuurventielen en onderdelen, 
verbrandingsmotoren en onderdelen …

• Kwaliteit van onderdelen dankzij uitgebreide 
testopstellingen.

• Voordeliger dan nieuwe onderdelen.
• Gereconditioneerde onderdelen krijgen 

dezelfde garantie als nieuwe onderdelen.
• Recycleren en reconditioneren van 

onderdelen dragen bij tot een beter milieu.
• Onze gespecialiseerde technici herstellen 

het defecte onderdeel indien er geen 
gereconditioneerd onderdeel beschikbaar is. 

T +32 56 43 43 43 
service@tvh.com

Scan de code en bekijk een 
filmpje over de Service 
exchange-afdeling
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VERKOOP ONDERDELEN

Veeg u een weg doorheen stof en vuil!

Wij bieden een volledig gamma mechanische en 
hydraulische veegvoorzetapparatuur.

T +32 56 43 48 20
tvh.benelux.ah@tvh.com

Hydraulische en mechanische 
voorzetapparatuur

Met CAM System® profiteert u van meer dan 50 
jaar ervaring in het ontwerpen en produceren 
van voorzetapparatuur voor heftrucks. Het 
volledige gamma hydraulische en mechanische 
voorzetapparaten staat bekend om zijn hoge 
kwalitatieve afwerking en betrouwbaarheid.

Bestel uw prijslijst voor een overzicht van dit 
productgamma. Bekijk onze productbrochures 
en productfilmpjes op 
www.camattachments.com

®

®Scan de code en bekijk onze 
productfilms

REF 26677593
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Een compleet gamma intern 
transportmaterieel en magazijn- en 
werkplaatsaccessoires.

T +32 56 43 48 20
tvh.benelux.ah@tvh.com

Vraag uw ‘Product selection: 
Attachments & handling equipment’ 
aan of download deze via onze 
website: www.tvh.com

REF 24010820

HANDLING & WAREHOUSE EQUIPMENT
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VERKOOP ONDERDELEN

Dit is slechts een greep uit de merken die we aanbieden. Uitzonderingen zijn van toepassing op bepaalde producten/landen.

Catalogen

Onze catalogen geven u informatie over de 
productgroepen en merken in ons gamma. 
Deze uitgebreide en gedetailleerde publicaties 
bevatten algemene productinformatie, foto’s, 
afmetingen ...

Cataloog ‘Verbruiksgoederen & accessoires’ 
In deze cataloog vindt u een overzicht van ons 
gamma onderhouds- en reparatieproducten 
voor gebruik in uw werkplaats: persoonlijke 
beschermingsmiddelen, reparatie- en 
onderhoudsproducten, verbruiksgoederen voor 
de werkplaats, magazijnaccessoires ...

REF 21713862

Ga naar Downloads via www.tvh.com voor alle 
catalogen en brochures.

Sterke merken, gegarandeerde kwaliteit

Betrouwbare producten en diensten dragen 
dagelijks bij tot het succes van uw bedrijf. 
Daarom bestaat ons productaanbod uit 
kwalitatieve topmerken.

Lees hier alles over onder ‘Productgamma’ op 
www.tvh.com
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Bezoek onze webshop waar en wanneer 
u wilt

Prijsaanvragen en bestellingen doorsturen gaat 
snel, eenvoudig en met slechts één muisklik! 
Toegankelijk 24 uur per dag, 7 dagen op 7.

T +32 56 43 48 66
ecommerce@tvh.com

• Ontvang onmiddellijk uw volledige offerte
• Gebruik een TVH- of OEM-referentie om prijs 

en levertermijn aan te vragen. MyTotalSource 
herkent zelfs vaak de referentie op het 
onderdeel zelf

•  Plaats uw bestelling in slechts enkele 
muisklikken: 4 eenvoudige stappen om uw 
bestelling door te sturen

•  Zoek online het gewenste product
 1. U beschikt over de machinegegevens?
   Gebruik MyPartsFinder om de juiste referentie te vinden voor 

het onderdeel dat u zoekt.

  2. U beschikt over de technische specificaties van een 
onderdeel?

   Gebruik MyProductSearch om het onderdeel te vinden dat u 
zoekt.

 3. Of gebruik onze online catalogen.

• Mobile app gratis beschikbaar

mytotalsource.tvh.com
Vraag nu uw logingegevens aan en geniet van 
de vele voordelen die MyTotalSource biedt!

Hebt u vragen? Bel of mail onze gratis helpdesk 
voor ondersteuning.
T +32 56 43 48 66 · ecommerce@tvh.com



TVH TRAINING CENTRE

Technische trainingen

Technologie evolueert razendsnel. Om 
machines goed te onderhouden en herstellen, 
moet u op de hoogte blijven van de nieuwste 
ontwikkelingen. Met de opleidingen van TVH 
Training Centre biedt u uw klanten de beste 
service.

Onze aanpak?
Onze “hands-on” trainingen beginnen met een 
theoretische inleiding. Daarna zet uw technicus 
de opgedane kennis onmiddellijk om in praktijk: 
hij oefent op de proefstanden en rechtstreeks 
op machines uit ons divers aanbod. Hij 
experimenteert, test, zoekt fouten en krijgt 
direct bijsturing van de trainer.

In het TVH Training Centre is er tijd en ruimte 
voor “trial and error”. Bovendien werken we 
met een beperkt aantal deelnemers per groep. 
Zo krijgt iedere deelnemer een optimale 
begeleiding en leert hij efficiënt machines 
herstellen: “first time - right fix”.

T +32 56 43 44 38
training@tvh.com
 

Bestuurderstrainingen

Het TVH Training Centre is een VCA-erkend 
examencentrum voor bestuurdersopleidingen.

Het opleidingscentrum van TVH biedt ook 
bestuurdersopleidingen aan voor een heftruck, 
hoogwerker, verreiker, reachtruck, elektrische 
transpallet en elektrische stapelaar. Kies 
uit ons standaardaanbod of opteer voor een 
opleiding op maat. Op uw vraag verzorgen 
onze trainers de opleiding op de locatie van uw 
keuze.

TVH GROUP NV 
Brabantstraat 15 · 8790 Waregem · Belgium
T +32 56 43 42 11 · F +32 56 43 44 88 · info@tvh.com · www.tvh.com

© Juli 2015 TVH Group NV Brabantstraat 15, B-8790 Waregem. Alle rechten voorbehouden. Verantwoordelijke uitgever: TVH Group NV, Brabantstraat 15, B-8790 Waregem. Deze publicatie 
mag, noch geheel, noch gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd of meegedeeld (gekopieerd, opgenomen, gebruikt in een systeem voor gegevensopslag, enz.) in enige vorm, hetzij elektronisch 
of mechanisch, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van TVH Group NV. TVH®, TotalSource®, SmartSweep®, Lazy Sweeper®, CAM System®, Climax® en TotalLifter® zijn 
gedeponeerde handelsmerken. TVH is een  leverancier van reserveonderdelen en accessoires voor de vervolgmarkt, geschikt voor het onderhoud en de herstelling van OEM-apparatuur. 
OEM-referenties en merken zijn enkel indicatief en betekenen niet dat de accessoires en/of onderdelen afkomstig zijn van de originele apparatuur- of onderdelenfabrikant. Alle verkopen zijn 
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