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Wat is uw uitdaging 
op het gebied van  
intern transport? 

http://heffiq.nl


Werken met FleetFlex® verlaagt de kosten  
van uw intern transport.

Inventarisatie           Oplossingen               Implementatie        Optimalisatie

"De positieve ervaringen met Hyster en de service van  
Heffiq hebben een belangrijke rol gespeeld bij onze keuze " 
Lisanne Broer | Project manager Bol.com 

"Met  de inzet van een compactere truck, kunnen we de  
beschikbare opslagruimte maximaal benutten" 
Tonny Hinrichs  | Teammanager Smurfit Kappa 

 
Over Heffiq 
slimme oplossingen voor uw intern transport
 
Heffiq biedt slimme oplossingen voor uiteenlopende uitdagingen op het gebied van intern transport. Met een 
landelijk dekkend service- en supportnetwerk ontzorgen wij onze klanten door 24/7 klaar te staan met actuele 
kennis en inventieve oplossingen. Inmiddels hebben wij al een 80 jarige samenwerking met Hyster opgebouwd. 

  Opgericht in 1938.

  Onafhankelijk zelfstandig MKB.

  Betrouwbare kennispartner voor interne logistiek.

  Nieuw en gebruikte machines, lange en korte termijn verhuur.

Productiviteit 
  Onderhoudscontracten

  Korte termijn verhuur

  Maatwerk

 

Continuïteit
   Leasecontracten 

   Onderhoud, responsetijden en  

batterijmanagement

   24/7 beschikbaarheid
 

Veiligheid
   Veiligheidsopties op machines 

   Schadereductie en preventief onderhoud 

  Heftruck, reachtruck en  

 containerhandling trainingen

Duurzaamheid
   CO2 calculatie

   Besparing elektrisch vs verbranding 

   Batterijadvies, laders en laadstations

Fleetmanagement
   Inzicht in vlootgegevens, verlaging TCO

   Schadereductie 

   Inzicht in rijgedrag en draaiuren 

Hef-en magazijntrucks                       
   Warehouse machines

   Elektrische heftrucks 

  LPG / diesel heftrucks tot 48 ton

    Containerhandlers en ReachStackers

    Elektrische trekkers 

Reinigingsmachines        
   Veegmachines 

 Schrobmachines

Magazijninrichting        
   Magazijnstellingen

  Automatische opslagsystemen

  Montage en keuringen

Zwaar elektrisch    
   Zwaar elektrische machines tot 25 ton 

  Modulair opgebouwde trucks

Trekkers    
   Terminal trekkers voor havens

  Terreintrekkers voor distributie en zware  

 industrie

https://www.heffiq.nl/producten/productoverzicht/heftruck
https://www.heffiq.nl/producten/productoverzicht/veeg-en-schrobmachines
https://www.heffiq.nl/producten/productoverzicht/magazijnstellingen
https://www.heffiq.nl/producten/productoverzicht/zware-elektrische-heftruck
https://www.heffiq.nl/producten/productoverzicht/terminal-trekker


Locaties
Service netwerkOnze referenties

Bezoekadres Witboom 1  • 4131 PL Vianen • Postbus 174 • 4130 ED

 Wat zijn uw uitdagingen bij een nieuw magazijn?

 Bekijk hoe wij het intern transport van het nieuwe fullfilment  

   centrum van Bol.com hebben ingericht met Hyster machines.

 Bekijk de case op www.heffiq.nl/magazijn

 Wat zijn uw uitdagingen op het gebied van verduurzaming?

 Smurfit Kappa zocht een oplossing om verbrandingsheftrucks  

 te vervangen voor een duurzaam elektrisch alternatief.

 Bekijk de case op www.heffiq.nl/duurzaam

 Wat is uw uitdaging op het gebied van efficiëntie? 

 Inland terminal ROC Waalwijk zocht een maatwerk oplossing  

 om containers uit een schip te tillen met een ReachStacker.

  Bekijk de case op www.heffiq.nl/maatwerk

Sinds  2019

Heffiq Academy 

   Onderhoud en reparaties aan alle merken

   Begeleiding en training in schadereductie en veilig werken

  Inrichting en begeleiding van laadstations en batterijen 

    Telemetrie integratie en trainingen

    Vermindering van uw administratieve last

    Optimaal kennisniveau van onze monteurs dankzij de 
 Heffiq Academy 

Volledige ontzorging van uw intern transport
Ons uitgebreide service netwerk staat dagelijks voor u klaar om u werk uit handen te  
nemen. Wat kunt u van ons verwachten?

Advies
0347-349 400
info@heffiq.nl

Service
0900-225 5448

Verhuur
0800-0230 046
verhuur@heffiq.nl

http://www.heffiq.nl/magazijn
http://www.heffiq.nl/duurzaam
http://www.heffiq.nl/maatwerk
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