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Foseco is opgericht in Birmingham, Engeland in 1932 en maakt componenten en biedt 
oplossingen voor gieterijen en staalfabrieken wereldwijd. Foseco, deel van de wereldwijde 
Vesuvius Group en vertegenwoordigd in meer dan 30 landen, bedient de gieterijen en de 
staalnijverheid via twee divisies: Foseco Foundry en Foseco Steel.

Foseco is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor 
gieterijen om hun impact op het milieu te minimaliseren.

Foseco had explosieveilige elektrische vorkheftrucks nodig om te werken voor verschillende 
afdelingen in Nederland.
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Foseco biedt oplossingen voor 
gieterijen en staalfabrieken

Hengelo, 
Nederland



HOE HEEFT HYSTER GEHOLPEN?
1. Levering van apparatuur die voldoet aan de specifieke 

toepassingseisen

2. Levering van een reeks explosieveilige apparatuur

3. Levering van apparatuur met een volledig 
onderhoudscontract via de lokale distributiepartner

OVERZICHT VAN DE MACHINES

VOORDELEN VAN HYSTER 
VOOR FOSECO

De efficiëntie wordt verbeterd dankzij de kleine draaicirkel van de 
machines met vier wielen, voor een draaicirkel die bijna net zo klein 
is als die van een driewielige vorkheftruck. Dit helpt de bestuurder 
om sneller te werken 

Het moreel van de bestuurder en de efficiëntie worden versterkt 
door de comfortabele verwarmde cabines van gehard glas

De werking voldoet aan de wettelijke Europese ATEX-richtlijnen met 
explosiebescherming

De Hyster JXN-heftrucks zijn ruim en comfortabel met een laag 
trillingsniveau voor de bestuurder. De lage instap zorgt voor een 
gemakkelijke in- en uitstap

Uitstekend zicht dankzij de VISTA™-technologie gebruikt voor de 
masten, waardoor de bestuurders sneller en efficiënter kunnen 
werken

Om de stilstandtijd te beperken, is de Hyster-apparatuur via 
de lokale distributiepartner geleverd binnen een volledig 
onderhoudscontract dat een snelle respons biedt en 24 uur per dag 
bereikbaar is voor reparaties en onderhoud.

Het onderhoudsteam is binnen vier uur beschikbaar en kan binnen 
24 uur alle onderdelen leveren met 98 % beschikbaarheid

HYSTER 2.0 JXN ELEKTRISCHE VORKHEFTRUCKS 
HYSTER 2.5 JXN ELEKTRISCHE VORKHEFTRUCKS 
HYSTER 3.0 JXN ELEKTRISCHE VORKHEFTRUCKS

De geleverde Hyster-apparatuur is uitgevoerd met 
explosiebescherming en voldoet aan de Europese ATEX-richtlijnen. 
De vloot van Hyster-apparatuur bestaat onder meer uit:
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