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TOTAL COST OF OWNERSHIP OVER EEN BEPAALDE TIJD

- STILL -

UW BESPARING

Van heftruck tot palletwagen, van 1 tonner tot 50 tonner en van elektrische 

aandrijving tot hybride aandrijving. Met een huurvloot van meer dan 130 

eenheden heeft Heftruckservice de Vlieger altijd een passende oplossing.

Veel van deze machines zijn direct inzetbaar. U beschikt hierdoor zo snel 

mogelijk over de meest geschikte machine. Omdat Heftruckservice de Vlieger 

over een eigen dieplader beschikt, is zij in staat om bij dringende situaties 

binnen enkele uren een oplossing te arrangeren.

HUREN

Het object wel of niet op de balans activeren? Wat zijn de 

fiscale gevolgen hiervan? Weegt dat op tegen het gemak 

en de risico’s? Er zijn verschillende leasevormen met elk 

haar unieke eigenschappen.

Of het nu gaat om operationele lease, financiële lease 

of koop; Heftruckservice de Vlieger geeft u een passend 

advies, toegespitst op uw situatie. Ook wanneer u kapitaal 

wilt vrijmaken uit uw vloot, middels een sale-and-

leaseback constructie, biedt Heftruckservice de Vlieger 

uitkomst.

LEASE

Met STILL materieel van Heftruck-

service de Vlieger weet u op voor-

hand hoeveel uw intern materieel u 

gaat kosten. Die kosten omvatten, 

naast de kosten voor de aanschaf 

van het toestel (aankoop/huur), ook 

de exploitatiekosten en de restwaar-

de op het einde van de cyclus.

Tel uit uw winst!



24-uur bereikbaar en direct contact met één vaste service-

monteur om ook hiermee faalkosten te voorkomen. Voor 

distributiegigant tot midden- en kleinbedrijf is dit door-

slaggevend geweest om de samenwerking aan te gaan met 

Heftruckservice de Vlieger.

 

Als officieel dealer van de merken STILL en HYSTER biedt 

zij een totaaloplossing in elk segment. Een productgamma 

van vorkheftrucks tot palletrucks en van magazijnstel-

lingen tot fleet- beheersystemen, maken Heftruckservice 

de Vlieger de grootste intra-logistieke dienstverlener van 

Zuidwest-Nederland.

 

Wilt u uw magazijn nieuw- of verbouwen en laten contro-

leren of er onverhoopt geen zaken zijn vergeten? Of heeft 

u interesse in het productengamma van STILL en HYSTER? 

Laat u adviseren en informeren in het Experience Center 

van Heftruckservice de Vlieger en ervaar unieke product-

demonstraties.

Door de samenwerking aan te gaan kunt u rekenen op 

bruikbare expertise, één vast aanspreekpunt, een hoge in-

zetbaarheid van uw intern materieel en duidelijke manage-

mentrapportages.

HEFTRUCKSERVICE DE VLIEGER
‘Waar service geen afdeling is, maar een mentaliteit’

OFFICIEEL DEALER VAN STILL EN HYSTER

RICHARD DE VLIEGER

Wat in 1920 met veel creativiteit, ondernemingsgeest en kwaliteit begon, 

ontwikkelde zich tot één van de meest innovatieve totaalaanbieders van 

hef- en magazijntrucks, trekkers, alsmede de modernste magazijntech-

niek en toekomstgerichte dienstverlening. Het Duitse merk is de eerste 

keus als het gaat om schone oplossingen. Naast elektrische aandrijving, 

met gegarandeerd voldoende energie voor een 8-urige inzet, komt 

STILL als eerste met een hybride serietruck die remenergie omzet naar 

een brandstofbesparing. 

Alle STILL producten zijn technologische meesterwerken, maar bovenal, 

economisch verantwoord. Niets verkoopt beter dan een merkbare  

bijdrage in kostenreductie. Dat is de reden waarom STILL oplossingen 

blijft ontwikkelen, toegesneden op de wensen van haar klanten.

STILL

Heeft u uitbreidingsplannen of wilt u uw bestaande magazijninrichting optimaliseren? 

Van de ontwerpfase tot de daadwerkelijke plaatsing en van sparringpartner tot 

adviseur is Heftruckservice de Vlieger de intra-logistiek professional van Zuidwest-

Nederland. Wie rendabel wil zijn, slaagt daar het beste in dankzij een effectief 

ingericht magazijn. Heftruckservice de Vlieger levert en ontwerpt een totaalpakket, 

waarbij statisch materiaal en rijdend materieel optimaal op elkaar worden afgestemd. 

 

Naast magazijnstellingen en rijdend materieel levert Heftruckservice de Vlieger ook 

bijbehorende software waarbij alle facetten ondergebracht zijn in één systeem. Denk 

hierbij aan magazijnbeheer-, heftruck- en transportbesturingssystemen of een vol-

ledige geautomatiseerd proces.

MAGAZIJNINDELING

‘Sinds 2010 heeft Lamb Weston in Kruiningen de heftruck vloot 

aangevuld met STILL heftrucks in diverse varianten, dit tot volle tevre-

denheid. De trucks zijn degelijk en hebben weinig tot geen storingen. 

Samenwerking met Heftruckservice de Vlieger is prima evenals het 

snelle oplossen van storingen en de aftersales service.’ -  

Johan Roks, Purchase Manager

‘Afspraak is afspraak, Heftruckservice de Vlieger werkt volgens de  

wensen en procedures van Damen. Er is altijd een heldere communicatie 

bij constatering van benodigd onderhoud waardoor verrassingen ach-

teraf vermeden worden.’ - Dhr. Voermans, hoofd Technische Dienst

‘Een partner waarbij probleemoplossing en inzetgarantie voorop staan 

waardoor bedrijfsprocessen niet onderbroken worden’ -  

Rob Simons, Manager Product Supply Organization

‘Wat Zeelandia betreft staat STILL voor goede service en onverwoest-

bare kwaliteit!’ - Jan den Boer, Teamleader Planning en Transport

‘De service van Heftruckservice de Vlieger staat garant voor vakman-

schap. Tevens is het advies wat gegeven wordt toegesneden op

het gebruik binnen ons bedrijf. Goed luisteren naar de wensen van

de klant. DELTA Netwerkgroep, Infrastructuur in goede handen.’ -  

M.J.H.Sillekens, teamleider magazijn Goes

‘Wij gebruiken de diensten van Heftruckservice de Vlieger omdat 

service bij hen hoog in het vaandel staat!’ -  

Jan de Boer, Manager Processing

‘Al meer dan 25 jaar zijn wij een tevreden klant van Heftruckservice de 

Vlieger. Wij zijn zeer tevreden over het aankoopadvies, de service en 

het persoonlijk contact met de klant. De STILL heftruck is een lekkere 

machine om mee te werken met weinig tot geen storingen.’  -  

Martin Verdonk, Dagdienstproductie / Expeditie Arkema Vlissingen

Licht werk maken van de zwaarste ladingen en 

de moeilijkste werkomstandigheden. HYSTER 

is één van de bekendste namen als het gaat om 

warehouse equipment, industriële heftrucks, 

containerhandlers en reachstackers. Deze 

Amerikaanse gigant maakt onverwoestbare 

machines met een hefvermogen tot 48 ton. 

Elke inzetsituatie is uniek, dus zou een machine 

dat ook moeten zijn. Met verschillende motor-, 

transmissie- en equipementconfiguraties maakt 

HYSTER dit mogelijk doordat haar machines 

geheel naar wens en toepassingsbehoefte 

samengesteld kunnen worden. Dat maakt een 

HYSTER machine tot een uniek topproduct!

HYSTER, de eerste keus als het gaat om een 

materials-handling-partner voor de zwaarste 

applicaties in de wereld, biedt oplossingen met 

meerwaarde tegen lage exploitatiekosten.

HYSTER

directie en verkoop

Met de Online Tool van Heftruckservice de Vlieger 

staat er 24 uur per dag een web ondersteund 

gebruikerstool ter beschikking dat u direct inzage 

geeft in uw totale intern transportvloot. De voor-

delen hiervan zijn dat u in drie stappen digitaal uw 

totale kosten kan inzien en bewaken.

•  Inzage in onderhouds- en servicekosten

•  Gemaakte draaiuren over een bepaalde periode

• Kostprijs per draaiuur

•  Wanneer de laatste service is uitgevoerd en 

wanneer de volgende service staat gepland

•  Digitale servicerapporten en BMWT keurings-

formulieren.

•  Schade (kosten) overzicht
 

Laat u informeren over deze tool en zorg  

voor transparantie in uw wagenpark.

‘EEN HEFTRUCK KOPEN KAN 
JE OVERAL, MAAR DE SERVICE 
DAAROMHEEN NIET’


