
 Ons leveringsprogramma;

Elektrische heftrucks 1 t/m 5 ton (J-serie)

Diesel heftrucks 1 t/m 10 ton (XF serie)

LPG heftrucks 1 t/m 10 ton (XF serie)

Diesel heftrucks 5 t/m 16 ton (R serie)

Elektrische pallet trucks

Alle benodigde hulpstukken 

Grote variatie voorzet stukken

Service (24 uur)

Onderhoud

Verhuur

Volledig dichte cabines

Het gebruik van een vorkheftruck komt binnen ieder bedrijf 

voor. Voor continu bedrijven waar 24 uur per dag de heftruck 

wordt ingezet tot het incidenteel verplaatsen van materiaal, 

is het belangrijk om een degelijk en betrouwbare machine te 

gebruiken.

Hangcha is een Chinese fabrikant met een brede waaier aan 

heftrucks. Het uitgebreide en complete programma bestaat uit: 

1 ton elektrisch tot 16 ton diesel aangedreven trucks.

Samen met Hangcha Lifting Solutions uit Hoogvliet is Arentis 

de ‘authorised’ dealer voor Zeeland. Naast het verkopen van 

de Hangcha heftruck bieden we ook onderhoudscontracten 

aan.

T +31 115 644 644  //  T +32 9 342 3063  //  www.arentis.com

Vorkheftrucks 
Arentis; uw Hangcha-dealer



Meer informatie
Wenst u meer informatie over de mogelijkheden van Arentis, neem dan contact met ons op: +31 115 644 644 of +32 9 342 3063 
of e-mail: info@arentis.com. Kijk ook eens op: www.arentis.com

 Partners in kwaliteit

Arentis is uw professionele partner op het gebied van aankoop, huur 
en onderhoud van vorkheftrucks en alle benodigde attachements en 
voorzet stukken. Denk aan side shifts, vorkverstellers of langere vorken, 
maar ook aan vonkenvangers,  volledige LED verlichting of andere 
opties. Hangcha is daarbij een logische keuze. We streven beiden naar 
kwaliteit in alle facetten van het produkt en de dienstverlening.  

 Advies

Naast de kwaliteit van Hangcha vorkheftrucks profiteren we tevens 
van de jarenlange ervaring van Hangcha Lifting Solutions. Dit betekent  
professioneel advies en deskundigheid, wat uiteindelijk leidt tot de inzet 
van de meest geschikte machine voor het uitvoeren van de job. Kortom 
een hogere betrouwbaarheid en kwaliteit! 

 Onderhoudscontract

Storingen en mankementen vormen een onwenselijke en kostbare 
onderbreking van de activiteiten. Door periodiek onderhoud uit te voeren 
wordt dit tot een minimum beperkt. Het onderhoud bij Arentis biedt 
de volgende zekerheid: tijdig en vakkundig preventief onderhoud, 24 
uur service – 7 dagen per week en vervangende heftrucks tijdens het 
preventieve onderhoud.

 Syndus Group

Arentis industrial equipment is onderdeel van de Syndus Group. 
Deze groep bewijst dagelijks haar kracht als professionele allrounder. 
Zo beschikt de Syndus Group over een complete vloot verticale en 
horizontale transportmiddelen en een totaalpakket aan industriële 
gereedschappen en machines. Onze klanten hebben dagelijks profijt 
van de synergie die hierdoor ontstaat.


