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Ideale magazijntruck. Tijdelijk met GRATIS Kärcher Handveegmachine

Hefcapaciteit: 1000 kg

Bouwjaar: 2014

Urenstand: 2713 uur

Prijs vanaf:  

€4.995,-*

o.b.v. approved used conditie brons

HeffiqHerfst actie

OB0008377

* Voorwaarden
- Exclusief BTW en af Hoogeveen.
- Niet mogelijk in combinatie met andere acties of aanbiedingen.
- Zolang de voorraad strekt.
- Op de foto getoonde mast of voorzetapparatuur kan afwijken met bovenstaande specificaties. 
- Leaseprijs op aanvraag.

Platformhoogte: 1200 mm

Maximale vorkhoogte: 1750 mm

Minimaal 1 maand garantie Maak nu een afspraak
0347-349 400  •  info@heffiq.nl
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Maak nu een afspraak
0347-345 400  •  info@heffiq.nl

Bekijk het actuele aanbod op:
www.heffiq.nl/approved-used

Approved Used 
Gaat u voor brons,  
zilver of goud
Betaalbaar, betrouwbaar en hoogwaardig

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.

 Transmissie 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 .

  Volledig geïnspecteerde motor.

  Nieuwe stoel en gordel.

  Nieuwe batterij.

  6 maanden garantie (of 500 
draaiuren).

Het Hyster Approved Used programma biedt u altijd de zekerheid van een kwalitatief uitstekende machine onder-
verdeeld in drie categorieën:

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. 

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.
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