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VOORWOORD

Het onderhoud en het gebruik van uw heftruckvloot 
hebben een directe invloed op uw bedrijfskosten en uw 
winstgevendheid. Deze gids, opgesteld door de material 
handling-experts van Toyota, helpt u het optimale  
moment te bepalen om oude vorkheftrucks te vervangen. 
Wij raden u aan de gids te gebruiken om uw mensen en 
uw product in beweging te houden en uw winst te  
verhogen. We hebben het hele proces behandeld, van de  
waarschuwingssignalen dat uw apparatuur aan  
vervanging toe is, tot de voor- en nadelen van nieuw 
of tweedehands kopen. Volg deze gids om uw vloot 
draaiende te houden en uw bedrijf productief en  
winstgevend te houden.



WANNEER STUUR IK 
MIJN HEFTRUCK BEST 
OP PENSIOEN

SLIJTAGE EN STORINGEN
STORINGEN WINSTGEVEND INDELEN

Hydraulische lekken. Verstopte vloeistofleidingen. Versleten kettingen. Een mast die niet omhoog 
wil. Batterijproblemen. Een onevenwichtige ophanging. Stuurproblemen. Is onderhoud een zaak 
geworden van voortdurend problemen oplossen en steeds hogere kosten maken, alleen maar om 
uw vorkheftruck draaiende te houden? Als langdurig zwaar gebruik van uw heftruckpark leidt tot 
aanhoudende onderhoudsproblemen, kan het tijd zijn om te overwegen de ondermaats presterende 
apparatuur te vervangen. Wanneer u betaalt voor doorlopende onderhoudskosten, gaat het effect 
op de bedrijfsresultaten veel verder dan de kosten voor het vervangen van versleten bussen of het 
opsporen van een elektrisch probleem in een verouderde aandrijfmotor.
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ONGEVALLEN EN SCHADE
WORST-CASE SCENARIO’S

Overmatige speling op de besturing of een ongebalanceerde 
ophanging kunnen leiden tot kantelen van de vorkheftruck, 
botsingen en andere ongevallen. Dit kan niet alleen leiden 
tot letsels bij de bestuurder, maar ook tot blijvende schade 
aan uw vorkheftruck en voortdurende onderhouds- 
problemen en stilstand die een invloed hebben op uw  
productiviteit en winstgevendheid.

ONGEVALLEN

Een arbeidsongeval is ongetwijfeld het worst case scenario 
voor bedrijven. Naast het emotionele gewicht dat een letsel 
met zich meebrengt, wordt ook het bedrijf getroffen door 
financiële verantwoordelijkheden.

VERWONDINGEN

Een arbeidsongeval brengt verschillende kosten met zich 
mee. Het kan leiden tot productiviteitsverlies, onderhouds- 
en reparatiekosten. Bovendien kan schade aan de goederen 
van uw klant u hun verdere klandizie kosten.

MAGAZIJNSCHADE



TIJD VERLIEZEN, 
GELD VERLIEZEN
DE WERKELIJKE KOSTEN VAN 
BESCHADIGDE UITRUSTING

Wanneer u te maken krijgt met stilstand van 
een unit in uw vorkheftruckpark, bedragen de  
kosten veel meer dan alleen onderdelen en  
arbeidsloon. U moet ook rekening houden met 
productiviteitsverlies en met de kosten van  
stilstand van de bestuurders wanneer hun  
apparatuur in onderhoud is. 

Als de verloren winst door vertragingen in de 
productverplaatsing wordt meegerekend, kan 
de totale financiële impact van problemen met  
een oude vorkheftruck gemakkelijk in de  
duizenden euro’s per uur lopen! 

Reserve trucks op voorraad houden is geen  
optimale oplossing wegens de algemene  
stijging van de bedrijfskosten. Ook overhaaste 
vervangingen en huurtoestellen zijn dat niet. 
Hoewel de initiële kosten lager zijn, kunnen ze 
een eindeloze cyclus van ongepland onderhoud 
veroorzaken, waardoor de negatieve impact op 
uw bedrijf nog groter wordt.



DE ECONOMISCHE 
LEVENSDUUR VAN 
EEN VORKHEFTRUCK

DE TWEE LEVENS VAN EEN HEFTRUCK
ECONOMISCHE LEVENSDUUR, NUTTIGE LEVENSDUUR EN WAT ZE VOOR U BETEKENEN

Er zijn twee verschillende manieren om de levensduur van uw vorkheftruck te volgen - 
nuttige levensduur en economische levensduur

1. NUTTIGE LEVENSDUUR
Dit is de maximale tijd dat uw vorkheftruck productief gebruikt kan worden. De  
nuttige levensduur van een vorkheftruck eindigt wanneer er geen reparaties meer 
kunnen worden uitgevoerd om de heftruck draaiende te houden.

2. ECONOMISCHE LEVENSDUUR
Dit is de tijd dat het financieel zinvol is om uw vorkheftruck te onderhouden in plaats 
van te vervangen. De economische levensduur van een vorkheftruck eindigt wanneer 
de reparatiekosten hoger zijn dan de kosten om hem door een nieuwe te vervangen.



ECONOMISCHE LEVENSDUUR 

Als u uw vlootbeheer benadert vanuit het oogpunt van het maximaliseren van de economische  
levensduur van uw vorkheftrucks, zult u een maximaal rendement op uw investeringen  
behalen en uw bedrijfskosten minimaliseren. U vermijdt de buitensporige onderhoudskosten 
die gepaard gaan met het trachten te verlengen van de levensduur van een vorkheftruck

€/UUR
MINIMALE 

ECONOMISCHE 
KOSTEN*

TOTALE EIGENDOMSKOSTEN

ONDERHOUD

RESIDUELE WAARDE

JAREN VAN EIGENDOM

* De stijgende onderhoudskosten zullen 
uiteindelijk hoger zijn dan wat het zou 
kosten om een nieuwe vorkheftruck aan 
te schaffen. Dit snijpunt vertegenwoordigt 
de Minimale Economische Kost voor uw 
vloot.



GEPLANDE  
VERVANGING EN  
BENUTTINGSGRAAD

VOORDELEN GEPLANDE VERVANGING
DE IMPACT VAN UW VLOOTBUDGET MAXIMALISEREN

Het vervangen van vorkheftrucks hoeft niet altijd een stresserende ervaring te zijn. 
Met een beetje onderzoek en een vooruitziende blik kunt u vooruitkijken en proactief  
plannen wanneer u elk voertuig in uw vloot zult moeten vervangen. Bij  
gemiddeld gebruik zullen de meeste vorkheftrucks rond de 10.000 uur actief  
gebruik moeten worden vervangen. Bij zware toepassingen en intensief gebruik moet u  
overwegen uw vorkheftrucks na 8.000 gebruiksuren te vervangen.

Door een percentage van de vervangingskosten in de tijd te budgetteren, wordt de  
geplande vervanging van een vorkheftruck iets om uzelf op voor te bereiden (en zelfs 
om naar uit te kijken) in plaats van een stresserende verrassing.

6.000 8.000 10.000

GEMIDDELD  
GEBRUIK 

MOET MISSCHIEN  
VERVANGEN WORDEN

INTENSIEF /  
ZWAAR GEBRUIK 

MOET MISSCHIEN  
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Als het tijd is om een vorkheftruck in uw vloot te vervangen, kunt u overwegen een  
tweedehandse vorkheftruck te kopen. Nieuw kopen en tweedehands kopen hebben elk hun 
eigen voor- en nadelen:

NIEUW OF TWEEDEHANDS KOPEN
VERSCHILLENDE VOORDELEN VOOR VERSCHILLENDE BEHOEFTEN

+ - + -
• U kunt het nieuwste 

model verkrijgen met de 
meest recente functies

• Langere economische 
levensduur van de 
vorkheftruck

• U krijgt precies wat u 
wilt

• Komt rechtstreeks van 
de fabriek

• Originele onderdelen

• Hogere initiële  
aankoopkosten

• Het kan nodig zijn dat 
uw chauffeurs training 
moeten krijgen wegens  
nieuwe functies

• Keuze uit een grote  
verscheidenheid aan  
modellen met korte  
levertijden

• Dragen bij tot duurzaam 
leven - tweede leven

• Als u een door Toyota 
goedgekeurde  
tweedehands truck koopt, 
kunt u er zeker van zijn dat 
hij onderhouden is door een 
gecertificeerde Toyota- 
monteur met uitsluitend 
originele onderdelen

• Als u een door Toyota 
goedgekeurde  
tweedehands truck koopt, 
krijgt u garantie

• U zult niet het nieuwste model 
krijgen

• Waarschijnlijk een lagere  
economische levensduur als 
gevolg van eerder gebruik

• U zal misschien  
compromissen moeten 
aanvaarden in verband met 
gewenste kenmerken

• ■Mogelijk niet uitgerust met de 
nieuwste technologie

NEW USED

Net als bij de aanschaf van een auto hebben zowel nieuwe als gebruikte vorkheftrucks hun voordelen. Maar vergeet niet dat 
het veel gemakkelijker is om een taxi te bellen als uw auto stuk gaat dan om 3 ton tot 6 meter in de lucht te tillen als uw 
vorkheftruck stuk gaat. Denk na over uw behoeften en beslis of een nieuwe of gebruikte vorkheftruck geschikt is voor u.



MEER REDENEN OM 
TE UPGRADEN

CHAUFFEURS OP DE EERSTE PLAATS
VEROUDERENDE VORKHEFTRUCKS EN VEILIGHEIDSPROBLEMEN

Verouderde vorkheftrucks hebben meer onderhoud nodig, waardoor de kosten snel 
kunnen oplopen. Als het noodzakelijke onderhoud niet wordt uitgevoerd, kan dat leiden 
tot ernstige gezondheids- en veiligheidsproblemen voor uw bestuurders. Vraag uzelf  
af of een van deze problemen van invloed kan zijn op uw vorkheftruck. Als het  
antwoord “ja” is, is het waarschijnlijk tijd om de truck te ruilen voor een nieuw model:

Lekkende hydraulische systemen 
kunnen leiden tot oncontroleerbare 
mastbewegingen, en ernstig gevaar 
voor bestuurders die zware lasten 
hanteren.

LEKKENDE HYDRAULISCHE 
SYSTEMEN

Wist u dat uw vorkheftruck evenveel 
kan wegen als vijf auto’s? Zonder de 
remkracht van een goed werkend 
remsysteem kan uw vorkheftruck 
een gevaarlijk risico worden.

DEFECTE REMMEN

Stuurproblemen in verouderde 
vorkheftrucks kunnen leiden tot 
een verhoogd risico op ongevallen, 
die zowel mensen als producten 
kunnen schaden.

VERLIES VAN STUURKRACHT



VERBETERDE TECHNOLOGIE, 
STRENGERE NORMEN

Als u besluit uw verouderde vorkheftruck in te ruilen voor een nieuwer model, kunt u 
met de standaardfuncties en aanpasbare upgrades op veel modellen uw opdrachten 
efficiënter dan ooit uitvoeren.

Toyota-vorkheftrucks zijn uitgerust met SAS (System of 
Active Stability — Actief stabiliteitssysteem) dat het  
voorwaarts, achterwaarts en zijdelings kantelen helpt te  
verminderen. Het is gepatenteerd en ontwikkeld om te  
voldoen aan de meest recente veiligheidsnormen, al 20 
jaar lang.

SYSTEM OF ACTIVE STABILITY 
Het besturen van een vorkheftruck kan zwaar werk 
zijn, vooral wanneer bestuurders in ongemakkelijke  
houdingen moeten werken met verouderde apparatuur.  
Ergonomische zetels en rugleuningen verlichten  
lichamelijk inspanningen bij het uitvoeren van fysiek  
uitdagende taken en behoren tot de standaard  
uitrusting op vele nieuwe Toyota-modellen. 

ERGONOMISCH ONTWORPEN

De EU-wetgeving en de lagere kosten voor energieverbruik  
hebben het steeds aantrekkelijker gemaakt om 
vorkheftrucks met verbrandingsmotor te vervangen door 
elektrisch aangedreven modellen. Door over te stappen 
van vorkheftrucks op fossiele brandstoffen naar  
elektrische vorkheftrucks kunt u niet alleen kosten  
besparen, maar kunt u uw bedrijf ook milieuvriendelijker 
runnen.

TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN
Geïntegreerde telematica is standaard bij de meeste  
Toyota-trucks. Hiermee krijgt u een dieper inzicht in uw  
vlootactiviteiten. Als u bijvoorbeeld de bezettingsgraad 
van uw vloot, het aantal aanrijdingen of het energie 
verbruik van uw vorkheftrucks kent, kunt u het poten-
tieel van uw vloot maximaliseren en uw totale kosten 
beheersen.

CONNECTIVITEIT



Toyota  
Material Handling  
in Europa

Overal dichtbij 
Het netwerk van Toyota Material Handling strekt 
zich uit over 30 Europese landen, met meer dan 
5000 mobiele servicemonteurs. 

Altijd lokaal – met wereldwijde ondersteuning
Waar u zich ook in Europa bevindt, u kunt ons altijd 
lokaal vinden dankzij onze uitgebreide dekking, 
maar met de stabiliteit en ondersteuning van een 
wereldwijde organisatie.

Made in Europe
Meer dan 95% van de trucks die we verkopen, 
zijn gebouwd in Europese fabrieken, in Zweden, 
Frankrijk en Italië – allemaal volgens de TPS 
kwaliteitsnormen. In Europa hebben we meer dan 
3000 productiemedewerkers in dienst en werken 
we samen met ruim 300 Europese leveranciers.

Ongeveer 15% van onze Europese productie wordt 
geëxporteerd naar andere delen van de wereld. 

Toyota Material Handling Belgium - Schoondonkweg 1 - 2830 Willebroek
www.toyota-forklifts.be


