
Fu
ll 

se
rv

ic
e



Service bij u ter plaatse

Onze servicetechnieker komt bij u ter plaatse om uw toestel te 
herstellen of te onderhouden. We hebben ondertussen meer 
dan 40 jaar ervaring en knowhow opgebouwd. Hierdoor bent 
u zeker van een uitstekende service. Dagelijks zijn meer dan 
80 gepassioneerde technici onderweg in heel België om u te 
helpen. Via frequente trainingen blijven zij ook op de hoogte van 
de nieuwste technologieën. 

Doe ook beroep op TVH voor een periodieke intervalservice of 
voor een contractservice op uw maat.

Al onze techniekers zijn VCA-gecertificeerd. 

Inleiding

In onze technische diensten zijn dagelijks meer dan 200 
medewerkers aan de slag. Samen streven we naar de beste 
service waarbij u altijd centraal staat. Door de geografische 
spreiding van onze vestigingen kunnen wij snel en regionaal 
reageren op al uw vragen.
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Snellere diagnose en herstelling

Onze technici hebben via de software in hun servicewagen 
toegang tot: 

• de volledige onderhoudshistoriek van alle machines, wat 
zorgt voor een snellere diagnose en herstelling 

• een forum met alle service-informatie, foutcodes en 
afstelparameters 

• een online platform om de beschikbaarheid van onderdelen 
te raadplegen en eventueel onderdelen te bestellen. 

Snellere service en betere feedback

We werken met intelligente software voor de planning. Zo weet 
u op welk tijdstip de technicus langskomt. 

Met deze software weet de planner altijd, in real-time, waar een 
technicus zich bevindt. Dat betekent dus een snellere service 
en betere feedback voor u.
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Contractservice

U zoekt 1 leverancier voor het onderhoud van uw volledige 
machinepark?
U hebt behoefte aan specifieke herstellingen?
U wilt een jaarlijkse controle op veiligheid?
Met onze contractservice bezorgen wij u een onderhoudsvoorstel 
op maat, met een vaste jaarlijkse interventieprijs.

Full service en life cycle management

U wilt een onderhoudscontract waarin zowel kleine defecten als 
preventief onderhoud inbegrepen zijn?
U hecht belang aan budgettering van uw machinepark en wilt 
de onderhoudskosten onder controle houden?
U doet liever beroep op onze ervaren technici voor het beheer 
van uw machinepark, zodat uw eigen mensen zich ten volle met 
uw core business kunnen bezighouden?
Wij maken voor u een offerte op maat.

Intervalservice

U wilt een periodiek en preventief nazicht van uw machines, 
zonder u zorgen te moeten maken over de planning?

Wij maken voor u de planning en stellen een vaste 
interventieprijs op. 
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Diensten van onze workshopservice

In onze werkplaats kunt u voor alle types herstellingen terecht. 
Ook voor allerhande constructiewerken hebben we een aparte, 
uitgeruste werkplaats. In onze ruime paintshop schilderen en 
reconditioneren we zowel onderdelen als complete machines. 
Om u zo goed mogelijk te informeren, krijgt u een duidelijke 
offerte van de uit te voeren werken.

Kunt u het toestel niet bij ons leveren? Dan komen wij het 
toestel ophalen en brengen het na de herstelling terug. Met 
onze speciaal hiervoor uitgeruste vrachtwagens krijgt elke 
machine de vereiste zorg. Indien nodig, voorzien wij ook een 
vervangtoestel voor u tijdens de reparatieperiode aan een 
aangepast huurtarief.

Specialiteit per team

In onze compleet uitgeruste werkplaatsen zijn dagelijks meer 
dan 65 technici aan de slag. Om altijd op de hoogte te blijven 
van de laatste technologieën krijgen zij frequent opleidingen 
in ons eigen trainingcenter. De verschillende teams van de 
workshopservice hebben elk hun specialiteit. Zo zijn het altijd 
de meest geschikte technici die uw herstelling uitvoeren.
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Thermische & mechanische herstellingen

• Herstellen van transmissies en voorassen
• Herstellen van stuurassen
• Vernieuwen van verbrandingsmotoren
• Vernieuwen van hydraulische componenten
• …

Elektrische herstellingen

• Herstellen van elektrische storingen
• Diagnose en parametreren van elektrische en elektronische 

circuits
• Herstellen en complete revisie van elektromotoren
• Vervangen van sensoren en actuatoren
• …

Constructiewerken

• Aanpassen en herstellen van masten
• Aanpassen en monteren van alle mogelijke 

voorzetapparatuur
• Alle aanpassingen op uw vraag
• …

Ververij

• Restaureren van tweedehandstoestellen
• Nieuwe machines in uw bedrijfskleuren
• Onderdelen
• …
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Welke machines herstellen wij?

• Heftrucks (thermisch, elektrisch en alleterreinheftrucks)
• Schaarliften (diesel en elektrisch)
• Hoogwerkers (diesel en elektrisch)
• Rupshoogwerkers
• Spinhoogwerkers
• Hoogwerkers op vrachtwagen
• Verreikers (starre en roto’s)
• Magazijntrucks (elektrische pallettrucks, stapelaars, 

reachtrucks en vierwegreachtrucks)
• Zijladers
• Laadbruggen
• Golfkarren
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Eenvoudig beheer

De administratie van het serviceproces is volledig 
geautomatiseerd. Alles wordt digitaal geregistreerd door de 
technicus en komt terecht bij de back-office: van werkorders en 
gebruikte materialen tot de planning en opvragen van historiek. 
Dat creëert voor u duidelijkheid en transparantie. 

Technische ondersteuning

Iedere technicus, zowel een field service technieker als een 
workshop collega, kan voor technische ondersteuning beroep 
doen op ons “Technical Support Team”. Periodiek krijgen al 
onze technici diverse opleidingen in ons TVH Training Center, 
zowel voor algemene aanvullende opleidingen als specifieke 
merkgerelateerde bijscholing.

Revisie onderdelen

TVH beschikt over een ruim gamma gereconditioneerde 
onderdelen: van elektrische en elektronische 
componenten tot hydraulische stuurventielen. Alle revisie- 
onderdelen ondergaan diverse tests en krijgen dezelfde 
garantievoorwaarden als nieuwe onderdelen. Met hun gunstige 
prijs zijn revisie-onderdelen een aantrekkelijk alternatief voor 
nieuwe onderdelen.

Vereenvoudigd machineparkbeheer

Voor alle machines in één van onze onderhoudscontracten kan 
u als klant jaarlijks een gedetailleerde kostenlijst bekomen. 
Zowel onderhouds- als herstellingskosten zijn per machine 
exact bepaald. Zo waarborgt TVH een perfect beheer van uw 
machinepark.
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Grote voorraad onderdelen

TVH heeft 600 000 items op voorraad en kent meer dan 21 000 000 referenties. Via een dagelijkse levering krijgen de 
technici dagelijks voor 7 uur de nodige onderdelen thuis geleverd. Voor onze servicedienst is dit een grote troef om uw 
toestel binnen de kortst mogelijke tijd af te werken. 

Service voor meerdere merken

TVH is uw all-round leverancier voor kwalitatieve service aan heftrucks, hoogwerkers, verreikers, schaarliften, zijladers 
… Voor elk toestel beschikken wij zowel over de onderdelen als over de knowhow. Meer dan 80 mobiele gespecialiseerde 
technici komen bij u op locatie, of wij halen het toestel op om in onze werkplaats te laten herstellen door één van de 
65 ervaren technici in onze workshops.
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TVH EQUIPMENT NV • HEAD OFFICE WAREGEM 
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
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Waregem
Brabantstraat 15
8790 Waregem
service.waregem@tvh.com
T 056 43 43 43

Antwerpen
Noorderlaan 608
2030 Antwerpen
service.antwerpen@tvh.com
T 03 544 14 00 

Nivelles 
Avenue Thomas Edison 69
1402 Nivelles
sav.nivelles@tvh.com
T 067 79 43 70
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