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Om te garanderen dat hoogwerkers op elk moment 
veilig bediend kunnen worden, moeten ze uitgerust 
zijn met de correcte banden. Giekhoogwerkers 
moeten voorzien zijn van stevige banden, en daarom 
bieden met schuim gevulde banden de perfecte 
oplossing. Omdat de aankoop van 4 nieuwe banden 
je een stevige duit kan kosten, ben je waarschijnlijk 
op zoek naar een budgetvriendelijker alternatief.

TVH biedt nu een ideale oplossing. Sinds 
het voorjaar van 2018 bezit TVH zijn eigen, 
geavanceerde cabine om banden te vullen met 
schuim. Dit betekent dat er geen andere partijen 
meer betrokken zijn in het vulproces, wat resulteert 
in een aanzienlijk lagere prijs voor jou.

EXCLUSIEF BIJ TVH:
SCHUIMVULSERVICE VOOR BANDEN

Waarom kiezen voor TVH als jouw partner voor met schuim  
gevulde banden:

 · Levering binnen 24 tot 48 uur voor alle courante wielassemblages  
beschikbaar uit voorraad.

 · Je betaalt enkel voor de exacte hoeveelheid schuim die nodig was om de  
banden te vullen.

 · We hergebruiken jouw velgen en monteren er de nieuwe banden op.
 · Hoogwaardig schuim dankzij ons computergestuurd vulsysteem dat  

een perfecte 50:50 mengverhouding van de vloeistoffen garandeert.
 · Een kwaliteitscontrole vindt plaats vóór en na elke vulling.

Niet zeker welke band je nodig hebt voor je giekhoogwerker? Stuur ons het  
type en serienummer van je machine en wij zoeken het voor je uit!

Bezoek onze website www.tvh.com en ontdek wat TVH voor je kan doen.


