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Vitesse vorkheftruckverhuur werkt vanuit de Waalhaven en de havens van Rotterdam en 
biedt heftrucks aan voor de verhuur en verkoop. Huren is mogelijk van 1 dag tot onbepaalde 
tijd. 

Vitesse vorkheftruckverhuur is 70 jaar geleden opgericht onder de naam Katendrecht 
en heeft nu een uitgebreide huurvloot diesel-, elektrische- en LPG-heftrucks, met een 
capaciteit van 1,5 tot 48 ton. De vloot omvat ook containerhandlers, 4-wiel aangedreven 
terreinheftrucks, verreikers en containerlaadbruggen. De vloot met verhuurbare heftrucks 
is uitgebreid van 14 naar meer dan 500. Daarnaast beschikt het bedrijf over diverse 
voorzetapparatuur zoals: roterende papierrollenklemmmen, balenklemmen, brede tafels, 
vorkenklemmen en een roterende vatenklem. 

De apparatuur van Hyster is gekozen omdat veel klanten van Vitesse milieuvriendelijke 
apparatuur nodig hadden met lage emissies en een laag energieverbruik.
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Vitesse is een bedrijf 
gespecialiseerd in het 
verhuren van vorkheftrucks

Rotterdam, 
Nederland



HYSTER EUROPE 

HOE HEEFT HYSTER GEHOLPEN? 
1. Heeft de klant geholpen het assortiment uit te breiden met 

energie-efficiënte apparatuur, zoals vereist 

2. Levering van apparatuur die voldoet aan de specifieke 
toepassingseisen 

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

OVERZICHT VAN DE MACHINES 

VOORDELEN VAN HYSTER VOOR VITESSE 
VORKHEFVERHUUR 

De emissies zijn verlaagd omdat de ReachStackers van Hyster een 
laag brandstofverbruik bieden. Gemiddeld zijn de ReachStackers 
van Hyster 18 % efficiënter dan de eerder gebruikte modellen. 
‘Groen’ zijn of milieuvriendelijk is ook belangrijk voor de klant 

De uitgaven worden verlaagd dankzij het lagere brandstofverbruik 
van de Hyster-apparatuur 

Door de jaren heen heeft zich een nauw samenwerkingsverband 
ontwikkeld tussen Vitesse, Hyster en de lokale distributiepartner 

Minimale stilstandtijd wordt bereikt dankzij de service van de 
plaatselijke Hyster-distributiepartner en de gunstige ligging van de 
Hyster Big Truck-fabriek in Nijmegen voor een snelle en gerichte 
levering van onderdelen, indien nodig 

De betrouwbare en duurzame apparatuur van Hyster zorgt voor een 
grote betrouwbaarheid 

De ruimte wordt optimaal benut dankzij de Hyster Fortens-heftrucks 
met speciale lage containermasten en cabines die gebruikt worden 
om vrachtwagens en containers te lossen 

De LPG-trucks voldoen aan de emissienormen voor gebruik binnen. 
Deze heftrucks zijn vaak nodig voor de montage en demontage van 
tentoonstellingen en beurzen en hoewel de hallen groot en lang 
zijn, mogen dieselmotoren er niet meer werken

Hyster RS45-31CH ReachStackers 
Hyster H3.0FT Fortens vorkheftrucks 
Hyster H4.0-5.0FT Fortens vorkheftrucks 

De apparatuur van Hyster, die diesel- en LPG-heftrucks omvat, 
bestaat uit:
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