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VOEDINGSMIDDELEN
RETAIL
VERHUUR
HAVENS EN TERMINALS

Selco (een groothandel voor de bouw) werd in 1895 opgericht onder de naam Sewell 
& Co (Timber) Ltd. In 1982 veranderde de naam in Selco. Het bedrijf is de afgelopen 
jaren snel gegroeid; het netwerk van zelfbedieningsmagazijnen voor de bouw bestaat 
ondertussen uit 28 locaties en er zijn plannen voor verdere uitbreiding.

Selco gebruikt al een aantal jaren machines van Hyster en heeft onlangs een aantal 
nieuwe vorkheftrucks van Hyster in ontvangst genomen die aan de vereisten van het 
groeiende netwerk voldoen.Selco is een van de

snelst groeiende  
bouwbedrijven
ter wereld
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Verenigd  
Koninkrijk
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HOE HEEFT HYSTER GEHOLPEN? OVERZICHT VAN DE MACHINES

KENMERKEN EN VOORDELEN  
VOOR SELCO

1. Een gestandaardiseerd machinepark voor Selco 
verspreid over 28 locaties

2. Maximalisering van de opslagruimte met een speciale 
tweetraps mast op de Hyster Fortens-trucks

3. Volledige nationale serviceondersteuning via de 
plaatselijke distributiepartner

De trucks van Hyster worden gebruikt voor het verwerken en 
opslaan van diverse materialen die via de filialen van Selco 
Builders Warehouse worden verkocht. Er worden Hyster Fortens 
H3.0FT-vorkheftrucks gebruikt om blokken, aggregaat in zakken, 
hout en metaal uit vrachtwagens te lossen en dit op het terrein op 
te slaan voordat het materiaal in de voertuigen van klanten wordt 
geladen. Het machinepark voor materials handling bestaat uit 120 
trucks verspreid over 28 Selco-locaties, met onder meer:

De betrouwbaarheid van de Hyster-trucks, ondersteund door 
een programma voor gepland onderhoud, zodat de trucks 
optimaal worden ingezet

Maximalisering van de ruimte in kleine gebieden dankzij de 
speciale tweetraps mast van 5500 mm op de H3.0FT-trucks,  
die specifiek door de Hyster Special Product Engineering 
Division (SPED) voor Selco is ontwikkeld

Een hogere productiviteit en tot 50 % minder slijtage aan banden 
en remmen, dankzij de unieke DuraMatch-transmissie op de 
Fortens-trucks, voorzien van de functies Auto-Deceleration 
(ADS) en Controlled Power Reversal die de productiviteit 
verhogen en slijtage aan banden en remmen beperken

De reachtrucks hebben een conventionele triplexmast van  
5500 mm voor gebruik in de winkels, waar ze worden ingezet  
om de gangpaden te bevoorraden. Alle gangpaden zijn  
minimaal 3100 mm breed en bieden voldoende ruimte voor  
het verwerken van goederen voor klanten en voor het 
manoeuvreren met reachtrucks

Vermoeidheid bij de chauffeur wordt beperkt dankzij de 
ergonomisch ontworpen cabine op de Hyster-reachtruck,  
die is uitgerust met talloze functies waardoor de truck  
eenvoudig is te bedienen, zoals minihendels voor de bediening

De chauffeur kan de truck eenvoudiger bedienen dankzij  
de snelheidsbegrenzer op de trucks 

Stilstand wordt geminimaliseerd en er wordt aan  
de vereisten van klanten voldaan, dankzij de volledige,  
nationale ondersteuning na verkoop en bij service door  
de plaatselijke distributiepartner van Hyster

Hyster H3.0FT Fortens
Hyster R2.0 Matrix-reachtrucks


