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Mestfabrikant Mole Valley Forage Services is een meng- en verpakkingsfabriek waar 75.000 
ton mest per jaar wordt verwerkt. Ruwe grondstoffen worden per schip aangeleverd en 
daarna opgeslagen, gemengd, verpakt in zakken van 600 kg en daarna naar magazijnen aan 
kaden vervoerd.

Mole Valley Forage Services is een joint-venture tussen Mole Valley Farmers Ltd., een door 
boeren beheerde coöperatie met negen filialen in het zuidwesten en veel kleinere winkels in 
het Verenigd Koninkrijk, en Group Roullier, een internationaal bedrijf dat mest produceert en 
distribueert.

Het bedrijf had een compacte heftruck met een hoge hefcapaciteit nodig.

ACHTERGRONDLOCATIE

Mole Valley Forage is een 
mestfabrikant

South Devon,                   
Verenigd Koninkrijk
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HOE HEEFT HYSTER GEHOLPEN?
1. Er is voldaan aan de operationele vereisten door middel van 

compacte Spacesaver-machines met een hoge hefcapaciteit, 
ter ondersteuning van de veeleisende toepassing.

2. Samen met de lokale distributiepartner is er bepaald welke 
truck geschikt was

3. Extra bescherming voor belangrijke onderdelen op de 
ruimtebesparende truck voor langdurige betrouwbaarheid

OVERZICHT VAN DE MACHINES
Er is onder meer een Fortens Spacesaver-vorkheftruck geleverd 
die tegelijkertijd zes zakken van 600 kg vanuit de smalle gangpaden 
in het magazijn naar wachtende vrachtwagens kan vervoeren 
voor verdere distributie naar leveranciers en boeren. De volgende 
Hyster-machines zijn onder meer geleverd :

VOORDELEN VAN HYSTER VOOR 
MOLE VALLEY

De totale operationele efficiëntie is vergroot dankzij de compacte 
Hyster Fortens Spacesaver-vorkheftruck, waarmee de zeer 
ervaren bestuurders producten zeer snel kunnen verzamelen 
en ze op diepladers of vrachtwagens met schuifzeilen laden. De 
bestuurders kunnen bij elke cyclus zakken tot drie diep en twee 
breed laden, zodat ze maar aan één kant van de vrachtwagen 
hoeven te laden en ze dus in acht ladingen 48 zakken kunnen 
laden

De productiviteit is verbeterd dankzij de compacte Spacesaver, 
die een hefcapaciteit van 7 ton heeft en toch kort en smal genoeg 
is voor de werkzaamheden. Volgens de klant is de Hyster Fortens 
Spacesaver-truck de enige vorkheftruck met dieselmotor die 
geschikt was voor de werkzaamheden, omdat trucks van andere 
merken met deze hoge hefcapaciteit fysiek veel groter zijn

De materials handling-machines van Mole Valley zijn 
geoptimaliseerd dankzij een onderzoek ter plekke dat Hyster 
samen met de lokale distributiepartner heeft uitgevoerd en dat 
ervoor heeft gezorgd dat de juiste machine werd geleverd

De machines bieden betrouwbaarheid op de lange termijn, 
ook in de zware en vuile omgevingen bij het bedrijf van Mole 
Valley, waar corroderende producten worden verwerkt, omdat 
er extra bescherming voor belangrijke onderdelen van de 
ruimtebesparende truck is voorzien

De stilstandtijd is verlaagd omdat de machine is geleverd met een 
volledig servicecontract met de lokale Hyster-distributiepartner, 
die gepland onderhoud en een snelle reactie op verzoeken voor 
ondersteuning biedt

De operationele uitgaven zijn minimaal dankzij de 
betrouwbaarheid van Hyster-machines, gecombineerd met lokale 
ondersteuning van de distributiepartner

Hyster S7.0FT Fortens Spacesaver-vorkheftruck
Hyster H3.0FT Fortens-vorkheftruck
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