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MÁQUINMÁQUINAS COM 
CARREGAMENTO 

LATERAL
peças & acessórios

A TVH OFERECE MUITAS VANTAGENS
• Funcionários tecnicamente qualificados 
• Apoio ao cliente em 37 idiomas
• Envio no mesmo dia, entrega no dia seguinte
• Venda ao balcão
• Loja & apoio online
• Ativa em 172 países

MARCAS FORTES, QUALIDADE GARANTIDA

Cobertura total de peças originais para as seguintes marcas e muitos mais.

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



QUALQUER PEÇA 
Na TVH você encontra uma gama completa de  peças e acessórios de alta 
qualidade para máquinas com carregamento lateral.

O que você pode esperar:
• uma equipe de profissionais treinados, que garante um crescimento 

contínuo do nosso banco de dados para ajudá-lo com qualquer pedido 
• um serviço rápido e orientado para os resultados
• controles de qualidade rigorosos para garantir a qualidade premium a 

um preço correto

QUALQUER MARCA
Nós ofertamos peças para todas as marcas para poder vos garantir o 
melhor serviço. 

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

QUALQUER LUGAR
Explore o sistema de ofertas e encomendas da nossa loja virtual 
MyTotalSource, a qualquer hora e em qualquer lugar que você deseja. 

MyTotalSource em poucas palavras:
• loja online de peças de reposição e acessórios
• a sua encomenda ou oferta em apenas alguns cliques
• catálogos e brochuras podem ser consultados on-line
• aplicação móvel e opção de digitalização disponíveis
• motores de busca para encontrar sua peça

Qualquer peça, qualquer marca, qualquer lugar
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