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Sinds 1967 heeft Duracell een fabriek in Aarschot, België waar elke dag miljoenen batterijen 
geproduceerd worden waarvan 98 procent bestemd is voor de export. De focus van de 
productie in Aarschot ligt op AA- en AAA-batterijen. 

Met meer dan 700 medewerkers is Duracell één van de grootste werkgevers in de regio.

Na een grondige analyse van de lokale distributiepartner van Hyster werd duidelijk dat 
Duracell kleinere en wendbaardere materials handling-apparatuur nodig had. Voor de 
werkzaamheden moeten de vorkheftrucks vlakbij elkaar werken in kleine ruimtes.  Voor 
de werkzaamheden moet de heftruckvloot kunnen worden toegewezen aan meerdere 
bestuurders, in plaats van dat een bepaalde heftruck aan één bestuurder wordt toegewezen.

ACHTERGRONDLOCATIE

Duracell is een Amerikaans 
batterijmerk geproduceerd 
door Procter & Gamble

Aarschot, België
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HOE HEEFT HYSTER GEHOLPEN?
1. Levering van zeer wendbare vorkheftrucks die in kleine 

ruimtes kunnen werken 

2. Gestandaardiseerde vloot zodat de bestuurders gemakkelijk 
op een andere machine kunnen overstappen 

3. Levering van training voor de heftruckchauffeurs in 
samenwerking met de lokale distributiepartner

OVERZICHT VAN DE MACHINES

VOORDELEN VAN HYSTER 
VOOR DURACELL

De efficiëntie is verbeterd dankzij de verstelbare minihendelmodule 
met ingebouwde hydraulische bediening en sideshift op 
elke heftruck. De bestuurders waarderen het comfort en de 
nauwkeurigheid van de bediening

Het bestuurderscomfort wordt tijdens de dienst verzorgd door de 
gewelfde, ergonomisch ontworpen volledig geveerde stoelen

Dankzij de nuldraaicirkel is de wendbaarheid uitstekend. Hierdoor 
kunnen de bestuurders eenvoudig manoeuvreren in de drukke 
productiegebieden en andere voertuigen vermijden

Eenvoudige bediening en gemakkelijk overstappen tussen de 
verschillende voertuigen is mogelijk gemaakt dankzij hetzelfde 
dashboard in de heftruck met drie en vier wielen.  De nieuwe vloot 
wordt gebruikt door zo’n 250 bestuurders die nu eenvoudig kunnen 
overstappen van de ene heftruck op de andere.

De training voor de bestuurders is verzorgd door Hyster en haar 
lokale distributiepartner. Elke bestuurder is een half uur individueel 
begeleid en de distributiepartner van Hyster heeft in diensten 
gedraaid om ervoor te zorgen dat alle bestuurder getraind werden

De inzettijd is gemaximaliseerd omdat de apparatuur geleverd is 
volgens een volledig onderhoudscontract via Hyster en de  
lokale distributiepartner   

3-wiel elektrische trucks van Hyster 
4-wiel elektrische trucks van Hyster

Totaal van 31 heftrucks bij de vestiging, inclusief 22 nieuwe Hyster-
heftrucks waaronder:
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