Maak uw keuze uit het 2de handsaanbod op:

www.hysterapprovedused.be

TOT UW DIENST

“Met de Hyster-truck
kreeg ik een prachtig
product binnen
mijn budget!”
Tom Maroy, Plant Manager Eurofat

Het Hyster Approved Used
-certificaat
Om u te garanderen dat uw tweedehandsheftruck
aan de hoge kwaliteitseisen van B-CLOSE en Hyster
voldoet, krijgt elke truck die het Hyster Approved
Used-programma heeft doorlopen een certificaat
mee.
Uw zekerheid voor zorgeloos
en veilig gebruik!

Hoofdkantoor Brussel
Haachtsesteenweg 1459
B-1130 Haren

Kantoor Harelbeke
Blokkestraat 10
B-8530 Harelbeke

Kantoor Antwerpen
Kaai 1227 - Haandorpweg 1
Blok AA - Office 15
B-9130 Kallo (Beveren)

T: 02 245 25 65
F: 02 245 00 92

T: 056 36 00 38
F: 056 37 06 20

T: 03 570 90 70
F: 03 570 90 79

info@b-close.be
www.b-close.be

Hoogwaardige tweedehandsheftrucks
met garanties
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Hyster
Approved Used
kwaliteit voor
een scherpe prijs
We hoeven u wellicht niet meer te
overtuigen van de kwaliteit van Hyster.
Met ons Hyster Approved Used
-programma kunnen we die kwaliteit ook
garanderen voor tweedehandstrucks.
Alle modellen die gereviseerd zijn volgens
deze Hyster Approved Used-standaard
zijn mechanisch, elektrisch en esthetisch
in orde. Het resultaat is een bijnanieuwe
machine tegen een aantrekkelijke prijs.
Het actuele aanbod van de Hyster
Approved Used-trucks vind je terug
op www.hysterapprovedused.be.

Voor ons Hyster Approved Used
-programma komen enkel jonge
tweedehandsheftrucks in aanmerking.
Het gamma omvat reachtrucks,
orderpickers, stapelaars, heftrucks op
diesel, lpg of elektriciteit. Naargelang uw
budget en gemiddeld aantal draaiuren,
kunt u kiezen uit 4 categorieën.

As Is
As Is
Operationeel

De tweedehandsheftruck wordt afgestoomd en
nagekeken. Wordt afgeleverd met CE-certificaat,
handleiding en reservesleutel.
Uw B-CLOSE service:
■ Afstomen
■ Vloeistoffen gevuld (uitgezonderd brandstof)

Brons
Brons
Top-tweedehands voor een
aantrekkelijke prijs

De tweedehandsheftruck wordt afgestoomd en
nagekeken. Dringende herstellingen voeren we
onmiddellijk uit. De batterij van een elektrische truck
wordt nagekeken om de capaciteit te checken.
Wordt afgeleverd met CE-certificaat,
bestuurdershandleiding en een reservesleutel.
Uw B-CLOSE ‘Brons’-service:
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
■ 1 maand garantie
■
■
■
■
■

Zilver

Goud

De tweedehandstruck wordt volledig gereviseerd
volgens een uitgebreide checklist.
We controleren op slijtage en beschadiging en
vervangen onderdelen indien nodig.
Elektrische trucks krijgen een nieuwe batterij
indien nodig. De truck wordt opnieuw afgesteld
en getest onder belasting, waarna we nieuwe
veiligheidspictogrammen aanbrengen.
Wordt afgeleverd met CE-certificaat, handleiding
en reservesleutel.

De tweedehandstruck wordt volledig
gereviseerd volgens een uitgebreide checklist.
We controleren op slijtage of beschadiging
en vervangen onderdelen indien nodig. De
vorken en liftkettingen, zetel en banden zijn
zo goed als nieuw. Elektrische trucks krijgen
een nieuwe batterij. De truck krijgt een groot
onderhoud, wordt opnieuw afgesteld en getest
onder belasting. Hij wordt opnieuw gespoten
in de fabriekskleuren, waarna we nieuwe
veiligheidspictogrammen aanbrengen. Wordt
afgeleverd met CE-certificaat, handleiding en
reservesleutel.

Zilver
Nauwelijks te onderscheiden van
nieuw

Uw B-CLOSE ‘Zilver’-service:
■ 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
Volledig gereviseerd

Uw B-CLOSE ‘Goud’-service:
■
■
■
■
■
■
■
■

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)
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