
Hyster UT- serie 
Nieuwe no-nonsense trucks

Maak nu een afspraak
0347-349 400  •  info@heffiq.nl

heffiq.nl

Degelijke, duurzame no-nonsense trucks. Voor basis inzet.

   Volledig nieuwe serie

   1600-3500 kg hefcapaciteit

Diesel, LPG of elektrisch

 * Alleen in combinatie met een onderhouds abonnement. Prijs is excl. btw, niet in combinatie met andere aanbiedingen. 
   Getoonde modellen:  H2.5UT LPG en de J1.6UTT elektrisch heftruck

LPG of Diesel v.a. 

17.500,-*

Lease € 265,- per maand*

Kijk op www.heffiq.nl/ut-serie voor de volledige 
UT-range of voor en voor onze warehouse-lijn.

Elektrisch v.a.  

15.500,-*

Lease € 238,- per maand*

   Gemakkelijk te onderhouden

Ergonomisch ontworpen

Zeer concurrerend geprijsd



Heffiq service 
en onderhoud
 
Ons landelijk dekkend servicenetwerk van ruim 70 vakbekwame  
monteurs staat dagelijks tot uw beschikking om de continuïteit van uw 
intern transport te waarborgen. 

Voor een zorgeloos gebruik van uw intern transport, helpen wij u graag met 
service en onderhoud. Hierbij bent u verzekerd van onze voordelen:  

Heffiq service en onderhoud 

   Inspecteren van de machine

  Batterij inspectie

  Nakijken en testen van voorzetapparatuur

   Smeren van bewegende delen

   Verversen vloeistoffen

  Vervanging van versleten onderdelen

  Reparatie advies

  BMWT keuring

  24/7 bereikbaar

Maak nu een afspraak
0900-22 55 448  •  info@heffiq.nl

Locaties
Service netwerk

heffiq.nl/onderhoud

Kijk op www.heffiq.nl/package voor alle voordelen

Kwaliteitsgarantie 
Om onze kwaliteit te waarborgen beschikken 
wij over de volgende certificaten. 

Heffiq beschikt met het ISO 9001 certificaat 
over een gedocumeteerd en geïmplemen-
teerd kwaliteits managementsysteem.

 Het BMWT certificaat staat garant voor 
ons gedegen kwaliteitssysteem voor  
periodieke veiligheidskeuringen en 
chauffeursopleidingen.

 Onze VCA certificering geeft aan dat 
Heffiq verantwoord omgaat met veiligheid, 
gezondheid en milieu.

Om het kennisniveau van onze monteurs 
aan de hoge standaarden te laten voldoen, 
hebben wij onze eigen Heffiq Academy 
opgericht.

Sinds  2019

Heffiq Academy 

Met een first time fix van 92% zorgen onze monteurs ervoor 
dat de continuïteit van uw productie is gewaarborgd

Tijdige BMWT keuring en onderhoud van uw machines van alle merken;

Onderdelen worden vervangen volgens fabrieksvoorschrift;

U zit nergens aan vast, onze service is eenvoudig opzegbaar.


