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De Brock Metal Company is onderdeel van de in Rusland gevestigde fabriek van  
Chelyabinsk Zinc en werkt 24 uur per dag, 5 dagen per week vanuit de basis in Norton  
Canes, Staffordshire in het Verenigd Koninkrijk.

De fabriek levert elk jaar meer dan 35.000 ton primaire zinklegeringen voor spuitgieten en 
verzinken alsmede zink en koper voor galvaniseren in 25 landen in Europa, Azië en het 
Midden-Oosten.

De Brock Metal Company heeft geïnvesteerd om de productieprocessen nog beter af te 
kunnen stemmen op de behoeften van klanten. Daarom was het belangrijk om de materials 
handling-vloot te herzien en de uitrusting bij te werken om gelijke tred te houden met deze 
operationele veranderingen.

Het bedrijf was ook op zoek naar belangrijke besparingen op brandstof om zo de 
operationele kosten te verlagen.
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HOE HEEFT HYSTER GEHOLPEN?
1. Omzetten van de materials handling-vloot van diesel  

naar elektrisch

2. Het verkleinen van de vloot zonder concessies te doen  
op de verwerkingscapaciteiten

3. Briggs Equipment, de exclusieve Hyster®-
distributiepartner voor het Verenigd Koninkrijk, leverde 
de machines op basis van een vijfjarig huurcontract met 
volledige service en onderhoudsondersteuning van het 
nationale technische team

OVERZICHT VAN DE MACHINES

KENMERKEN EN VOORDELEN VOOR 
BROCK METAL

De robuuste Hyster®-apparatuur is ontworpen voor intensieve 
productieactiviteiten die worden gekenmerkt door lange, 
veeleisende diensten

De overstap van diesel naar elektrische vorkheftrucks stelde 
Brock Metal in staat om belangrijke besparingen op brandstof te 
realiseren om zo de operationele kosten te verlagen, terwijl het 
ook de inzet van het bedrijf om de CO2-voetafdruk te verkleinen 
versterkt, als onderdeel van een veeleisend milieubeleid

De robuuste en betrouwbare Hyster® J-serie vierwielige 
vorkheftrucks met contragewicht leveren een superieure 
manoeuvreerbaarheid met een nuldraaicirkel

De aanpasbare prestatie-instellingen stellen Brock Metal  
in staat om een balans te vinden tussen energie-efficiëntie  
en prestaties

DRIE HYSTER® J3.5XN – VIERWIELIGE ELEKTRISCHE
VORKHEFTRUCKS MET CONTRAGEWICHT

De nieuwe elektrische Hyster® J-serie vorkheftrucks met 
contragewicht worden gebruikt om 3500 ton zinkstaven van de 
productielijn te lossen en te vervoeren naar vrachtwagens voor 
verder transport over land naar klanten in heel Europa. 

Eén van de vorkheftrucks zal worden gebruikt als een  
speciale magazijntruck. 


