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BETAALBAAR, BETROUWBAAR EN HOOGWAARDIG

Het Hyster Approved Used programma biedt u zeer productieve en betrouwbare hef- en 
magazijntrucks tegen een scherpe prijs. Het Hyster Approved Used programma biedt u de 
mogelijkheid een gebruikte Hyster te huren, te leasen of te kopen met nog vele gebruiksjaren in 
het vooruitzicht.

HOOGWAARDIGE GEBRUIKTE TRUCKS VOOR IEDER BUDGET
Het Hyster Approved Used programma biedt u altijd de zekerheid van een kwalitatief uitstekende machine. Alle modellen 

die onderdeel zijn van dit programma zijn zowel mechanisch, technisch als elektronisch gecontroleerd en kunnen naar uw 

specifieke wensen en budget worden opgeknapt. Alle gebruikte heftrucks voldoen aan de meest recente EU-richtlijnen en 

veiligheidsvoorschriften, net zoals bij onze nieuwe trucks.

Voor het Hyster Approved Used programma komen enkel kwalitatief goede gebruikte Hyster heftrucks en magazijntrucks in 

aanmerking die al naar gelang budget en inzet in drie categoriën kunnen worden ingedeeld, te weten: Goud, Zilver en Brons.
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GOUD, ZILVER EN BRONS HEFTRUCKS

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding: 

  Truck is getest en bedrijfsgereed.
  Vorken en kettingen zijn 

gecontroleerd.
  Banden voldoen minstens aan 

minimale profieldiepte.
  Alle essentiële functies van de 

heftruck zijn getest.
  De stoel en gordel zijn grondig 

getest vanuit veiligheidsoogpunt.
  Cosmetische reparaties aan het 

lakwerk.
 BMWT gekeurd.
 1 maand garantie

Brons Zilver 

Ontworpen voor meer intensief gebruik

  Zoals Brons, maar nu:
  Nieuwe vorken.
  Bestuurderstoel volledig 

gereviseerd, inclusief gordel.
  Elektrische trucks geleverd met 

volledig geteste batterij en lader.
 Tranmissie getest onder druk. 
  Stuurkolom gecontroleerd.
  Mast, chassis en hydrauliek getest.
  Banden niet meer dan 40% 

versleten.
 Uitgebreide reparaties aan het

 lakwerk.
 3 maanden garantie (of 250   
 draaiuren).

Goud

Zo goed als nieuw:

  Zoals Brons en Zilver, maar nu: 
  Opnieuw gespoten.
  Nieuwe banden.
 Nieuwe kettingen .
  Gereviseerde motor.
  Nieuwe stoel en gordel.
  Nieuwe accu.
  6 maanden garantie (of 500 

draaiuren).

HYSTER APPROVED USED CERTIFICAAT

  Voldoet aan alle huidige 
veiligheidsvoorschriften.

  Nieuwe gordels, verlichting en 
stickers.

  Garantie op alle nieuwe onderdelen
  Vernieuwde garantie op de truck.

  Volledig gedemonteerd en 
gecontroleerd.

  Originele Hyster onderdelen.
  Gereviseerde motor of nieuwe 

batterij.
  Vervanging van defecte of 
      versleten onderdelen.

Veiligheid

  Volledig gespoten
  Hoge druk gereinigd
  Nieuwe vorken
   Nieuwe stoel en gordel

OptischTechnisch

Om te garanderen dat uw gebruikte truck aan de hoge kwaliteitseisen van het Hyster Approved Used Programma voldoet, 

krijgt iedere truck die het programma doorlopen heeft een certificaat mee.

  A-merk kwaliteit heftruck.
  Gecontroleerd op meer dan 100 

punten.
  Certificaat voor elke truck.
  Te koop of te huur.
 Approved Used stickers op de truck.
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