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METAAL 
PAPIER EN RECYCLING 
HOUT 
AUTO-INDUSTRIE 
LOGISTIEK
DRANK 
BOUWMATERIALEN
CHEMICALIËN 
VOEDINGSMIDDELEN
RETAIL
VERHUUR
HAVENS EN TERMINALS

S.A. De TALKE-groep biedt supply chain-oplossingen, onder andere voor transport, 
verpakking en opslag, aangevuld met een breed scala aan diensten met toegevoegde 
waarde die zijn gericht op de logistiek van chemische producten. 

De techniek, constructie en het eigendom van logistieke faciliteiten vormt een belangrijk 
onderdeel van de kernactiviteiten en het ondersteunt de positie van het bedrijf voor 
outsourcing in het Golfgebied, zowel geïntegreerd in de productiefaciliteiten of op een 
externe locatie.

ACHTERGRONDLOCATIE

S.A. TALKE maakt deel uit van 
de Duitse TALKE-groep, een 
logistiek dienstverlener voor de 
chemische en petrochemische 
industrie. S.A. TALKE 
vertegenwoordigt de groep in 
het Koninkrijk Saoedi-Arabië

Jubail,
Saoedi-Arabië
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HOE HEEFT HYSTER GEHOLPEN?
1. Door nauwe samenwerking met de lokale distributiepartner 

om betrouwbare sterke trucks te leveren ondersteund door 
een betrouwbare service voor gebruik 24/7

2. Door de levering van de machines met een volledig 
servicecontract, waaronder stand-by vervanging en een 
team van monteurs die ervoor zorgen dat de target van 95 % 
beschikbaarheid wordt gehaald

3. De training voor de chauffeurs is uitgevoerd en verzorgd door 
de lokale distributiepartner voor meer dan 100 chauffeurs 
van TALKE S.A.

OVERZICHT VAN DE MACHINES
De machines van Hyster; vorkheftrucks met contragewicht, 
vorkheftrucks met Push-Pull-hulpstukken en ReachStackers, 
worden ter plaatse gebruikt voor laden, picking, palletiseren, 
opslag, goederenvervoer en het stapelen van containers. De 
materials handling-vloot van meer dan 32 machines omvat:

VOORDELEN VAN HYSTER VOOR S.A. TALKE
De efficiëntie is verbeterd dankzij de betrouwbare reeks heftrucks 
van Hyster 

Er worden betere prestaties en kortere uitvaltijden geleverd 
dankzij het 24-uurs on-site onderhoudspersoneel, dat S.A. TALKE 
helpt om de apparatuur effectief te beheren en de algehele 
efficiëntie te verbeteren

De productiviteit van de bestuurder wordt verbeterd dankzij het 
ergonomische design van de trucks. De Fortens-trucks beschikken 
bijvoorbeeld over een comfortabele, verstelbare stoel en armsteun 
en bieden een uitstekend overzicht

De prestaties van de chauffeur worden geoptimaliseerd dankzij 
de Hyster ReachStacker, die toonaangevende hefsnelheden in z'n 
klasse en uitstekend zicht biedt dankzij de verschuifbare 'Vista'-
cabine met verbeterd comfort voor de bestuurder

Er heeft zich een sterk partnerschap ontwikkeld tussen S.A. 
TALKE, Hyster en de lokale distributiepartner, dankzij de 
betrouwbare, sterke apparatuur, het uitstekende serviceniveau en 
toegewijde lokale ondersteuning, inclusief chauffeurstraining

De kosten zijn verlaagd doordat de banden minder snel slijten 
dankzij de elektronisch bestuurde DuraMatch-transmissie en de 
onderhoudsarme natte remmen van de Fortens-trucks 

De efficiëntie bij S.A. TALKE is verhoogd dankzij de lagere 
kosten voor hijsapparatuur bij de Jubail Port en snellere 
verwerkingsfunctie  op de Hyster-apparatuur

HYSTER H2.5FT FORTENS LPG-VORKHEFTRUCKS VOOR  
HET BELADEN VAN CONTAINERS
HYSTER H2.5FT FORTENS LPG-VORKHEFTRUCKS MET  
PUSH-PULL-HULPSTUKKEN
HYSTER RS45-31CH REACHSTACKERS

HYSTER EUROPE

Tel: +44 (0) 1276 538500  Fax: +44 (0) 1276 538559  E-mail: infoeurope@hyster.com  Internet: www.hyster.eu 2012

© 2012 Hyster-Yale Group, alle rechten voorbehouden. HYSTER-YALE UK LIMITED uit naam van Hyster Europe. 
Geregistreerd adres: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Verenigd Koninkrijk.
Geregistreerd in Engeland en Wales. Bedrijfsregistratienummer: 02636775.


