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ZIJLADEZIJLADERS
onderdelen & accessoires

TVH BIEDT TALRIJKE VOORDELEN
• Technisch opgeleide werknemers 
• Klantenondersteuning in 37 talen
• Vandaag besteld, morgen geleverd
• One-stop shop
• Webshop & online ondersteuning
• Actief in 172 landen

STERKE MERKEN, GEGARANDEERDE KWALITEIT

Een volledig aanbod van originele onderdelen voor de onderstaande 
merken en nog vele anderen.

Distributor and AuthorisedEuropean Service & Repair Centre Distributor
Design, construction and service for control units and equipment for electric vehicles.

Global After-market Sales Partner& Authorised Service & Repair Centre
SME Worldwide Service Center



ELK ONDERDEEL 
Bij TVH vindt u een volledig gamma aan  hoogwaardige onderdelen en 
accessoires voor zijladers.

Wat u van ons kunt verwachten:
• professioneel getrainde medewerkers die een continue groei van onze 

database garanderen om u bij elke vraag te helpen 
• een snelle en resultaatgerichte dienstverlening
• strenge kwaliteitscontroles om hoogwaardige kwaliteit aan een correcte 

prijs te garanderen

ELK MERK
Wij leveren onderdelen voor alle merken om u zo de beste dienstverlening 
te bieden. 

Onderdelen geschikt voor:
Battioni e Pagani • Baumann • Boss • Bulmor • Combilift • Commander • 
Fantuzzi • Fenwick • Fiora • Hubtex • Icem • Irion • Jumbo • Lancer • 
Lancer Boss • Lansing • Linde • Steinbock • VKP • Votex-Bison • …

OVERAL
Verken het aanvraag- en bestelsysteem van onze MyTotalSource 
webshop, waar en wanneer u wil.

MyTotalSource in een notendop:
• online webshop voor onderdelen en accessoires
• uw bestelling of offerte in slechts enkele muisklikken
• catalogen en brochures online consulteerbaar
• mobiele applicatie en scanoptie beschikbaar
• zoekmachines om uw onderdeel te identificeren

Elk onderdeel, elk merk, overal
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