
BEZOEKADRES TELEFOON/FAX/EMAIL POSTADRES

Witboom 1 

4131 PL Vianen 

Algemeen: 0347-349400 

Service: 0900-2255448 

Verhuur: 0800-0230046 

Onderdelen: 0900-2055440 

Fax: 0347-349490 

E-mail: info@heffiq.nl  

Postbus 174 

4130 ED Vianen

WWW.HEFFIQ.NL BEDRIJFSBROCHURE

OVER HEFFIQ
Heffiq is de exclusieve dealer van Hyster (hef- en magazijntrucks) 

in Nederland. Met het breedste product assortiment in de markt 

en een landelijk dekkend service en support netwerk biedt Heffiq 

met 140 medewerkers slimme oplossingen voor uiteenlopende 

uitdagingen op het gebied van intern transport. 

Heffiq is naast dealer van Hyster ook dealer van:

 ■ Utilev heftrucks
 ■ Mora zwaar elektrische heftrucks
 ■ Kärcher vloerreinigingsmachines
 ■ Ferretto magazijninrichting

FLEETFLEX
Kennis van intern transport is een waardevol bezit. Met deze kennis wordt de weg 

vrijgemaakt voor de optimale inzet van uw intern transportvloot. Om uw situatie 

goed in kaart te brengen worden uw wensen, eisen, toepassing en budget op elkaar 

afgestemd. Heffiq heeft hiervoor het FleetFlex® programma ontwikkeld dat als 

leidraad dient. 

Dit programma zorgt ervoor dat u in vier heldere stappen inzicht krijgt in uw 
transportvloot en kostenbesparing wordt gerealiseerd.

FLEETFLEX
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AGV
Heffiq is in staat om van uw ‘normale’ stapelaar, reachtruck 

of VNA een Automated Guided Vehicle (AGV) te maken. Door deze 

aanpassing kunnen de trucks zelfstandig werken. De investering is 

in anderhalf tot twee jaar terugverdiend. De rijdende robot is immers 

zeer bedrijfszeker, maakt geen fouten en is nooit ziek. 

LEASEN OF HUREN 
Heeft u tijdelijk extra capaciteit nodig? De korte termijn 

verhuurafdeling van Heffiq beschikt over een vloot van 600 

betrouwbare trucks. Deze kunnen razendsnel, 24 uur per dag 

en 7 dagen per week geleverd worden vanuit verschillende 

vestigingen in Nederland. Zo kunt u al een heftruck leasen 

vanaf één dag, een maand, een jaar of voor onbepaalde tijd.  

LEAN AND GREEN
Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp 

binnen Heffiq. Vandaar dat Heffiq als eerste 

in de branche Lean & Green gecertificeerd is. 

Met als doel om de CO2 uitstoot te reduceren. 

Graag willen we met u meedenken om voor uw organisatie 

ook de CO2 uitstoot te verminderen. 

CHAUFFEURSOPLEIDINGEN 
Goed geïnstrueerde medewerkers werken 

efficiënter, veroorzaken minder schade en creëren een 

veilige werkomgeving. Heffiq biedt een breed scala 

opleidingen aan onder de vlag van de BMWT. Van 

heftruck tot reachtruck, van palletwagen tot reachstacker, 

van verreiker tot minigraver en bovenloopkraan. 

HEF-EN MAGAZIJNTRUCKS
Heffiq levert het volledige heftruck en magazijntruck programma van 

Hyster. Eén van de meest toonaangevende producenten in de wereld 

op het gebied van intern transport.  De trucks variëren van 1 tot 52 ton 

hefvermogen en zijn verkrijgbaar in diesel, LPG en elektro uitvoering. 

Het Hyster leveringsprogramma bestaat uit: 

 ■ Pallettrucks
 ■ Stapelaars
 ■ Orderpickers
 ■ Reachtrucks
 ■ Elektrische heftrucks tot 5.5 ton
 ■ LPG / Diesel heftrucks tot 48 ton
 ■ (Empty) container trucks
 ■ Reachstackers

UTILEV® HEFTRUCKS
De Utilev heftrucks bieden een eenvoudige, ongecompliceerde oplossing 

voor intern transport. De productserie is eenvoudig te bedienen en te 

onderhouden. De Utilev trucks worden geleverd met standaardgarantie 

en een uitgebreide beschikbaarheid van onderdelen.

MORA® ZWAAR ELEKTRISCHE TRUCKS
Fabrikant Mora is in 1972 in opgericht in Italië en is 

sindsdien uitgegroeid tot een belangrijke speler op de 

Europese markt voor zware elektrische heftrucks. Deze 

elektrotrucks zijn verkrijgbaar met een hefvermogen tot 25 ton.  

DIENSTEN
ONDERHOUD EN KEURING
Planning, onderhoud en keuring bij Heffiq betekent

ontzorgen. Zo bieden wij: 

 ■ Een landelijk dekkend service netwerk 
waardoor monteurs snel op locatie zijn

 ■ Efficiënte dienstverlening door compleet 
ingerichte servicewagens 

 ■ Getraind personeel dat alles weet over 
productinnovatie, techniek en veiligheid

 ■ Onderhoud aan andere heftruckmerken

GEBRUIKTE HEFTRUCKS
Voor het Approved Used Programma komen enkel kwalitatief 

goede gebruikte trucks in aanmerking. Deze zijn ingedeeld in drie 

categorieën: Goud, Zilver en Brons.

Om te garanderen dat alle gebruikte trucks aan de hoge 

kwaliteitseisen van het Approved Used Programma voldoen, krijgt 

iedere truck een certificaat mee.

ONDERDELEN
Heffiq levert 98% van alle onderdelen binnen 24 uur in heel Nederland. 

Dit wordt o.a. gerealiseerd, doordat het Hyster onderdelenmagazijn 

in Nijmegen gevestigd is.

VOORZETAPPARATUUR
Onze trucks kunnen worden voorzien van allerlei soorten 

voorzetapparatuur, zodat deze volledig worden afgestemd aan uw 

specifieke wensen en situatie. 

BATTERIJEN EN LADERS
Heffiq werkt nauw samen met diverse batterij leveranciers en levert 

daardoor alles op het gebied van accu’s, batterijen, batterij opladers 

en acculaadstations. 

PARTNERS
KÄRCHER VLOERREINIGINGSMACHINES
Met Kärcher bieden wij de oplossing voor het schoonmaken van uw 

magazijn. De Kärcher Professional Line schoonmaakmachines zijn 

uiterst geschikt om u deze klus uit handen te nemen. 

Het Kärcher leveringsprogramma bestaat uit: 

 ■ Meeloop veegmachines
 ■ Zit veegmachines
 ■ Meeloop schrobmachines
 ■ Zit schrobmachines

FERRETTO MAGAZIJNINRICHTING
Heffiq biedt met de stellingen van Ferretto de beste oplossing voor 

het inrichten van logistieke systemen binnen uw magazijn. 

Het Ferretto assortiment bestaat uit:

■ Palletstellingen
■ Inrijstellingen
■ Legbordstellingen
■ Entresolvloeren
■ Doorrolstellingen
■ Push-backstellingen
■ Verrijdbare stellingen
■ Zelfdragende magazijnen
■ Flow-rail systemen
■ Automatische opslagsystemen

‘’ Wij besparen met de nieuwe empty container 
handlers tussen de 1 en 3 liter diesel per uur per machine ’’

Cees van Pelt, Hoofd Technische Dienst RST

WIJ LEVEREN 
98% VAN ALLE 

ONDERDELEN BINNEN 
24 UUR  DOOR  

HEEL  NEDERLAND

ALS ENIGE IN 
DE MARKT

FULL LINE SUPPLIER

MEER DAN 
60 JAAR  

ERVARING IN  
INTERN TRANSPORT

DANKZIJ ONZE  
LANDELIJK

 DEKKENDE SERVICE,  
ZIJN ONZE MONTEURS  

SNEL OP LOCATIE  

 ‘’ Heffiq heeft een luisterend oor en blijft voortdurend meedenken in praktijkgerichte 
oplossingen. Al brainstormend zijn we gekomen tot de gewenste, custom made, 

oplossing’’
Monique Boskamp, assistent locatiemanager Koninklijke Agrifirm Group
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veilige werkomgeving. Heffiq biedt een breed scala 

opleidingen aan onder de vlag van de BMWT. Van 

heftruck tot reachtruck, van palletwagen tot reachstacker, 

van verreiker tot minigraver en bovenloopkraan. 

HEF-EN MAGAZIJNTRUCKS
Heffiq levert het volledige heftruck en magazijntruck programma van 

Hyster. Eén van de meest toonaangevende producenten in de wereld 

op het gebied van intern transport.  De trucks variëren van 1 tot 52 ton 

hefvermogen en zijn verkrijgbaar in diesel, LPG en elektro uitvoering. 

Het Hyster leveringsprogramma bestaat uit: 

 ■ Pallettrucks
 ■ Stapelaars
 ■ Orderpickers
 ■ Reachtrucks
 ■ Elektrische heftrucks tot 5.5 ton
 ■ LPG / Diesel heftrucks tot 48 ton
 ■ (Empty) container trucks
 ■ Reachstackers

UTILEV® HEFTRUCKS
De Utilev heftrucks bieden een eenvoudige, ongecompliceerde oplossing 

voor intern transport. De productserie is eenvoudig te bedienen en te 

onderhouden. De Utilev trucks worden geleverd met standaardgarantie 

en een uitgebreide beschikbaarheid van onderdelen.

MORA® ZWAAR ELEKTRISCHE TRUCKS
Fabrikant Mora is in 1972 in opgericht in Italië en is 

sindsdien uitgegroeid tot een belangrijke speler op de 

Europese markt voor zware elektrische heftrucks. Deze 

elektrotrucks zijn verkrijgbaar met een hefvermogen tot 25 ton.  

DIENSTEN
ONDERHOUD EN KEURING
Planning, onderhoud en keuring bij Heffiq betekent

ontzorgen. Zo bieden wij: 

 ■ Een landelijk dekkend service netwerk 
waardoor monteurs snel op locatie zijn

 ■ Efficiënte dienstverlening door compleet 
ingerichte servicewagens 

 ■ Getraind personeel dat alles weet over 
productinnovatie, techniek en veiligheid

 ■ Onderhoud aan andere heftruckmerken

GEBRUIKTE HEFTRUCKS
Voor het Approved Used Programma komen enkel kwalitatief 

goede gebruikte trucks in aanmerking. Deze zijn ingedeeld in drie 

categorieën: Goud, Zilver en Brons.

Om te garanderen dat alle gebruikte trucks aan de hoge 

kwaliteitseisen van het Approved Used Programma voldoen, krijgt 

iedere truck een certificaat mee.

ONDERDELEN
Heffiq levert 98% van alle onderdelen binnen 24 uur in heel Nederland. 

Dit wordt o.a. gerealiseerd, doordat het Hyster onderdelenmagazijn 

in Nijmegen gevestigd is.

VOORZETAPPARATUUR
Onze trucks kunnen worden voorzien van allerlei soorten 

voorzetapparatuur, zodat deze volledig worden afgestemd aan uw 

specifieke wensen en situatie. 

BATTERIJEN EN LADERS
Heffiq werkt nauw samen met diverse batterij leveranciers en levert 

daardoor alles op het gebied van accu’s, batterijen, batterij opladers 

en acculaadstations. 

PARTNERS
KÄRCHER VLOERREINIGINGSMACHINES
Met Kärcher bieden wij de oplossing voor het schoonmaken van uw 

magazijn. De Kärcher Professional Line schoonmaakmachines zijn 

uiterst geschikt om u deze klus uit handen te nemen. 

Het Kärcher leveringsprogramma bestaat uit: 

 ■ Meeloop veegmachines
 ■ Zit veegmachines
 ■ Meeloop schrobmachines
 ■ Zit schrobmachines

FERRETTO MAGAZIJNINRICHTING
Heffiq biedt met de stellingen van Ferretto de beste oplossing voor 

het inrichten van logistieke systemen binnen uw magazijn. 

Het Ferretto assortiment bestaat uit:

■ Palletstellingen
■ Inrijstellingen
■ Legbordstellingen
■ Entresolvloeren
■ Doorrolstellingen
■ Push-backstellingen
■ Verrijdbare stellingen
■ Zelfdragende magazijnen
■ Flow-rail systemen
■ Automatische opslagsystemen

‘’ Wij besparen met de nieuwe empty container 
handlers tussen de 1 en 3 liter diesel per uur per machine ’’

Cees van Pelt, Hoofd Technische Dienst RST

WIJ LEVEREN 
98% VAN ALLE 

ONDERDELEN BINNEN 
24 UUR  DOOR  

HEEL  NEDERLAND

ALS ENIGE IN 
DE MARKT

FULL LINE SUPPLIER

MEER DAN 
60 JAAR  

ERVARING IN  
INTERN TRANSPORT

DANKZIJ ONZE  
LANDELIJK

 DEKKENDE SERVICE,  
ZIJN ONZE MONTEURS  

SNEL OP LOCATIE  

 ‘’ Heffiq heeft een luisterend oor en blijft voortdurend meedenken in praktijkgerichte 
oplossingen. Al brainstormend zijn we gekomen tot de gewenste, custom made, 

oplossing’’
Monique Boskamp, assistent locatiemanager Koninklijke Agrifirm Group



BEZOEKADRES TELEFOON/FAX/EMAIL POSTADRES

Witboom 1 

4131 PL Vianen 

Algemeen: 0347-349400 

Service: 0900-2255448 

Verhuur: 0800-0230046 

Onderdelen: 0900-2055440 

Fax: 0347-349490 

E-mail: info@heffiq.nl  

Postbus 174 

4130 ED Vianen

WWW.HEFFIQ.NL BEDRIJFSBROCHURE

OVER HEFFIQ
Heffiq is de exclusieve dealer van Hyster (hef- en magazijntrucks) 

in Nederland. Met het breedste product assortiment in de markt 

en een landelijk dekkend service en support netwerk biedt Heffiq 

met 140 medewerkers slimme oplossingen voor uiteenlopende 

uitdagingen op het gebied van intern transport. 

Heffiq is naast dealer van Hyster ook dealer van:

 ■ Utilev heftrucks
 ■ Mora zwaar elektrische heftrucks
 ■ Kärcher vloerreinigingsmachines
 ■ Ferretto magazijninrichting

FLEETFLEX
Kennis van intern transport is een waardevol bezit. Met deze kennis wordt de weg 

vrijgemaakt voor de optimale inzet van uw intern transportvloot. Om uw situatie 

goed in kaart te brengen worden uw wensen, eisen, toepassing en budget op elkaar 

afgestemd. Heffiq heeft hiervoor het FleetFlex® programma ontwikkeld dat als 

leidraad dient. 

Dit programma zorgt ervoor dat u in vier heldere stappen inzicht krijgt in uw 
transportvloot en kostenbesparing wordt gerealiseerd.

FLEETFLEX


