De totaalleverancier
voor de op- en overslag

Verachtert Nederland BV heeft zich
gespecialiseerd in het verkopen,
verhuren en onderhouden van
uitrustingsstukken voor alle merken
graafmachines, wielladers en overslagkranen. Met ruim 60 jaar ervaring
ligt onze nadruk altijd op kwaliteit,
productiviteit en betrouwbaarheid.
Juist bedrijven die dagelijks actief
zijn in de productie, overslag, handel

en het logistieke proces van verschillende soorten materialen hebben
voordeel bij een leverancier die de
hoge eisen van deze bedrijfstak
begrijpt en hier pasklare oplossingen
voor kan bieden.
De op- en overslag is continu in
beweging en vormt dan ook een
belangrijke schakel in de totale transportketen. Enorme hoeveelheden

materialen moeten in een kort
tijdsbestek zorgvuldig worden
verwerkt om weer als grondstof te
dienen. Ieder proces stelt specifieke
eisen aan de machines en aan de
uitrustingsstukken . Overslag vraagt
om snelheid, productiviteit en efficiency; stilstand kost geld en uw
materieel dient dan ook volledig
betrouwbaar te zijn. Verachtert biedt
u die service.

Verachtert heeft pasklare oplossingen voor de volgende branches
Zand & Grind

Schrootrecycling

Bulk

Afvalrecycling

Puinrecycling

Groenrecycling

Om effectief te zijn in de op- en overslag is het vooral een kwestie van
het juiste gereedschap gebruiken. Zo moet de inhoud, de breedte en het
gewicht van het uitrustingsstuk volledig zijn afgestemd op de machine,
het toepassingsgebied en het te verladen materiaal. Alleen dan haalt u
de hoogste productiviteit. Een weloverwogen advies is dan ook van cruciaal belang en juist hier kan Verachtert u een duidelijke toegevoegde
waarde bieden!
Deskundig en vast
aanspreekpunt
In iedere regio hebben wij een
verkoopadviseur beschikbaar die u
persoonlijk komt bezoeken om de
situatie te bekijken en de
verschillende mogelijkheden te
bespreken.

onderhoud, reparatie of een
volledige revisie snel en vakkundig
uitvoeren ongeacht het merk
uitrustingsstuk. U krijgt van te voren
een duidelijke prijsopgave zodat u
niet voor verrassingen komt te staan.
Ook het transport verzorgen wij
desgewenst volledig.
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Breed assortiment aan
uitrustingstukken
Of het nu gaat om laadbakken, graafbakken of grijpers, wij hebben altijd
een pasklare oplossing beschikbaar.

Worldwide deliver y

www.verachtert.nl
Occasions
Verachtert beschikt over een ruime
voorraad gebruikte uitrustingsstukken
(eventueel met garantie).
Deze producten komen hoofdzakelijk
uit onze huurvloot en zijn dan ook
perfect onderhouden.
Kijk voor het gebruikte aanbod op
www.usedworktoolcenter.com
Inkoop
Verachtert Nederland BV is altijd op
zoek naar goede gebruikte
uitrustingsstukken. Heeft u één of
meerdere uitrustingsstukken die u
wilt verkopen, neem dan contact op
met onze afdeling Rent & Used op
telefoonnummer 073 - 640 4163

 ervice op locatie
S
Bij storing kunt u een beroep doen
op onze buitendienstmonteurs, deze
staan 24 uur per dag voor u klaar!
Maatwerk
Steeds vaker leveren wij producten
geheel op klantwens ontwikkeld en
geproduceerd. Met behulp van onze
engineeringsafdeling kunnen wij
vooraf een duidelijke voorsteltekening tonen. Zo heeft u van te voren
een duidelijk beeld van het product
en de toegepaste materiaalsoorten
& diktes.
Reparatie & onderhoud
Het tijdig uitvoeren van
onderhoud heeft een grote invloed
op de levensduur en productiviteit
van uw uitrustingsstuk. In onze
uitgebreide werkplaats kunnen wij

Levering van onderdelen
& slijtdelen
In ons magazijn liggen praktisch
alle onderdelen en/of slijtdelen op
voorraad. Dit garandeert een snelle
levering, 90% van de onderdelen is
binnen 24-uur beschikbaar.
Rental Service
Beschikt u niet over de juiste
uitrusting? Onze uitgebreide
huurvloot bestaat uit jong materieel
dat wij op ieder moment van de dag
op locatie kunnen bezorgen.
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Transport
Wij beschikken over een eigen transportafdeling om ervoor te zorgen
dat alle uitrustingsstukken geheel
volgens afspraak worden opgehaald
of afgeleverd. Heeft u met spoed een
product nodig? Bel ons en het wordt
geregeld!

