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OPSLAG & DISTRIBUTIE 
TRANSPORT & LOGISTIEK 
CONSTRUCTIEMATERIAAL 
PAPIER & VERPAKKINGEN 
ETEN & DRINKEN 
HAVENS & TERMINALS 
PRODUCTIE 
ZWARE INDUSTRIE 
FARMACEUTISCH 
CHEMICALIËN

Provimi BV, een dochteronderneming van Cargill, is een internationale agribusiness 
betrokken bij diverse activiteiten. Deze variëren van de productie van marketingmateriaal 
voor de ontwikkeling, productie en verkoop van diervoeders, veterinaire producten en 
voedingstechnologie.

Provimi BV, opgericht begin jaren 1930, is een van de leiders in de internationale diervoeding 
en voldoet als ontwikkelaar en fabrikant van premixen, concentraten, additieven en 
specialiteiten (zoals melkvervangers en biggenvoeders) aan de behoeften van de moderne 
diervoederproducenten.

De producten worden geproduceerd in de fabriek in Rotterdam en gedistribueerd naar 
handelaren en boeren in de diervoederindustrie in meer dan 100 landen.

Provimi had sterke, wendbare heftrucks nodig om effectief te opereren in kleine ruimtes en 
heeft, op basis van eerdere ervaringen met sterke en efficiënte Hyster-apparatuur, extra 
machines van Hyster geselecteerd om haar materials handling-vloot aan te vullen.
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HYSTER EUROPE 

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

toepassingseisen waaronder werken in kleine ruimtes 

2. Via de levering van machines met een volledig 
servicecontract met snelle ondersteuning bij  
de lokale distributiepartner

 

OVERZICHT VAN DE MACHINES 

VOORDELEN VAN HYSTER VOOR 
PROVIMI BV 

Efficiëntie door betrouwbare en duurzame materials  
handling-apparatuur van Hyster 

De productiviteit wordt verbeterd dankzij het gemakkelijk in- en 
uitstappen bij de Hyster-vorkheftrucks. Dit is vooral belangrijk voor 
de werking als de bestuurders de heftruck moeten verlaten om de 
vracht te scannen en te controleren 

Ter verbetering van de productiviteit en om contact met andere 
apparatuur of voetgangers te vermijden, zijn de heftrucks uitgerust 
met achteruitrijlichten en zwaailichten 

Hekken rond de stoel van de bestuurder voorkomen dat de heftruck 
kan worden verplaatst als de hekken open staan. 

De stilstandtijd is geminimaliseerd dankzij het 6-jarig all-inclusive 
servicecontract van Hyster en de lokale distributiepartner

Hyster J2.5XN vorkheftrucks 
Hyster J1.6XNT vorkheftrucks met drie wielen 
Hyster J1.8XNT vorkheftrucks met drie wielen 

Elke heftruck is uitgerust met een twee- of drietraps mast  
en heeft achteruitrijlichten, zwaailichten en hekken rond  
de bestuurdersstoel. 

De volgende Hyster-machines zijn onder meer geleverd:

HYSTER-YALE UK LIMITED handelend als Hyster Europe
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