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SCHUIMGEVULDE BANDEN HOUDEN JOUW HOOGWERKERS 
OPERATIONEEL 
De slimste manier om je banden te beveiligen tegen lekrijden
Hoogwerkerbanden moeten lekbestendig, stevig en betrouwbaar zijn om absolute veiligheid te garanderen. Banden gevuld met schuim 
zijn een uitstekende oplossing. Deze banden zijn gevuld met een antilekschuim en bieden een grotere stabiliteit dan voorheen dankzij 
het extra gewicht van het schuim. 

Laat je banden vullen in onze eigen, speciale bandenvulcabine bij TVH. Wij kunnen jou een band, velg en schuimvulling als compleet 
pakket aanbieden (complete wielmontage) of eenvoudigweg jouw originele luchtbanden vullen.

Waarom heb je schuimgevulde banden nodig?
• Zekerheid: vermijd lekke banden door scherpe voorwerpen zoals puin, spijkers ...
• Veiligheid: voorkom gevaarlijke situaties door plotseling drukverlies van je banden
• Efficiëntie: verminder machinestilstand en verhoog de productiviteit van je machines
• Conform: verplicht voor stabiliteitsinspecties van hoogwerkers

Welke voordelen biedt de bandenvulservice van TVH?
• Kwaliteit: hoogwaardig schuim dankzij ons computergestuurde vulsysteem 

dat een constante kwaliteit garandeert
• Gemoedsrust: een kwaliteitscontrole van het mengsel vindt plaats vóór en na 

elke vulling
• Snelle service: levering binnen 24 tot 48 uur voor alle courante 

wielassemblages beschikbaar uit voorraad 
• Goedkoop: je betaalt enkel voor de exacte hoeveelheid schuim die nodig was 

om de banden te vullen, wat resulteert in een lagere prijs
• Ecologisch: we hergebruiken jouw originele velgen en monteren er de nieuwe 

banden op

Niet zeker welke banden je nodig hebt? Stuur ons het type en serienummer 
van jouw machine en wij zoeken het voor je uit. Ons productassortiment omvat 
ook alle onderdelen voor jouw machines: motoronderdelen, filters, kettingen, 
batterijen ... 

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


