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De grootste brouwerij van Tsjechië, Plzensky Prazdroj, produceert een aantal 
biermerken, waaronder hun paradepaardje Pilsner Urquell. Het bedrijf maakt deel 
uit van Asahi Holdings.

Plzensky Prazdroj stond voor een aantal uitdagingen op het gebied van intern 
transport, zoals het huren van specifieke apparatuur bij seizoenspieken, en ze 
kwamen uiteindelijk bij Hyster Europe terecht.

Hyster heeft een machinepark van vorkheftrucks aan Plzensky Prazdroj geleverd.
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De productiviteit is toegenomen omdat sommige trucks nu 
meerdere pallets kunnen oppakken, met voorzetapparaten voor 
het verplaatsen van dubbele en vierdubbele pallets zodat er 
grotere ladingen per keer kunnen worden vervoerd. Hierdoor 
kan er sneller worden geladen en gelost, en is het aantal 
schadegevallen aan product en truck gedaald

Het aantal schadegevallen is verder geminimaliseerd door de 
gewichtssensoren die op de trucks zijn gemonteerd; de chauffeur 
kan de lading nu effectiever beheren en controleren.

Het zicht over hogere ladingen is verbeterd door de verhoogde 
chauffeurscabine die op sommige trucks is geplaatst

Het gebruik van de opslagruimte is geoptimaliseerd dankzij de 
wendbaarheid van de S7.0FT Fortens® Spacesaver-trucks, die een 
hoge hefcapaciteit van 7 ton hebben op een kortere wielbasis dan 
het standaard H7.0FT Fortens®-model

De bedrijfskosten liggen lager dankzij de betrouwbare trucks van 
Hyster®, ook bij intensieve werkzaamheden waarbij vaak wordt 
gestart en gestopt, iets wat zwaar voor de remmen, de banden 
en andere componenten kan zijn. Dankzij de gepatenteerde 
DuraMatch-transmissie van Hyster® slijten de banden minder snel 
en zijn de natte remmen vrijwel onderhoudsvrij, zodat de kosten 
voor de levensduur verder dalen. Daarnaast zijn motoren en 
transmissies voorzien van beschermingssystemen

De beschikbaarheid van het machinepark is geoptimaliseerd door 
de monteurs van de plaatselijke distributiepartner van Hyster®; 
deze voert routineonderhoud uit en lost serviceproblemen snel 
op. Alle machines van Hyster® worden gedekt door een volledig 
onderhoudscontract voor 5 jaar

De werkzaamheden kunnen tijdens seizoenspieken effectief 
worden beheerd door de reserve- en seizoenshuurtrucks die 
Hyster Europe en de plaatselijke distributiepartner aanleveren

De plaatselijke distributiepartner van Hyster® heeft een online 
beheersysteem voor het machinepark ingevoerd, om de efficiëntie 
te verbeteren, voor het beheer en de optimalisatie van het 
volledige machinepark, en om ervoor te zorgen dat de juiste trucks 
op de juiste manier worden gebruikt

HOE HEEFT HYSTER GEHOLPEN?
1. De productiviteit is gestegen, omdat een aantal geleverde 

trucks meerdere pallets tegelijkertijd kan oppakken

2. Er zijn robuuste, duurzame machines voor intern transport 
geleverd om de onderhoudskosten te verlagen en de 
betrouwbaarheid bij de intensieve werkzaamheden met 
veel starten en stoppen te verbeteren

3. Levering van de machines inclusief een volledig 
onderhoudscontract voor 5 jaar 

4. Ondersteuning voor effectief beheer van de 
werkzaamheden bij seizoenspieken bij Plzensky Prazdroj, 
met daarnaast aanvullende huurtrucks op stand-by en 
huurtrucks tijdens pieken

OVERZICHT VAN DE MACHINES

KENMERKEN EN VOORDELEN VOOR 
PLZENSKY PRAZDROJ

Het bedrijf exporteert naar meer dan 50 landen, wat betekent dat 
de robuuste en betrouwbare Hyster®-machines nodig zijn om te 
helpen met de productie en distributie. De volgende machines voor 
intern transport zijn geleverd:

H7.0FT-TRUCKS MET VOORZETAPPARATEN VOOR  
VIERDUBBELE PALLETS
S7.0FT SPACESAVER-TRUCKS MET DUBBELE  
PALLETHANDLERS EN VERHOOGDE CHAUFFEURSCABINES


