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• Magazijntoestellen, heftrucks en bigtrucks tot 52 ton capaciteit
• Ontworpen voor het zware werk
• Nieuwste technologische ontwikkelingen aanwezig
• Minimale impact op het milieu

Hyster is de producent van een uitgebreid assortiment warehousing equipment, industriële heftrucks, containerhandlers en 
reachstackers. Het productgamma beschikt over meer dan 140 verschillende soorten trucks voor al uw behoeften op het gebied van 
material handling. Met productievestigingen over de hele wereld is Hyster een van de bekendste namen binnen de branche, met 
een reputatie op het gebied van duurzame hefapparatuur die teruggaat tot de jaren 1920. Voor de verdeling van de heftrucks doet 
Hyster een beroep op een netwerk van distributeurs waarvan B-CLOSE nv de officiële verdeler is voor België. (B-Close = 1 van de 3 
Hyster GOLD DEALERs in EMEA)

• Nieuwe, betaalbare heftrucks
• Eenvoudig in gebruik
• Gemakkelijk in onderhoud
• Beschikbaar vanaf 12.000 euro

Utilev heftrucks, eenvoudig in gebruik, gemakkelijk in onderhoud en betaalbaar. Deze heftrucks worden gebouwd onder supervisie 
van en in samenwerking met HYG – de producent van Hyster heftrucks. Utilev biedt een betrouwbare en rendabele oplossing 
voor intern transport in diverse industrieën. Dit vooral wanneer gebruikers genoeg hebben aan machines zonder geavanceerde 
functionaliteit of voorzetapparatuur en voor situaties waar de toestellen niet intensief gebruikt worden.

B-CLOSE, da’s logistiek rollend materieel à la carte.
U krijgt precies de machines en serviceprogramma’s die uw bedrijf echt nodig heeft.

• Robuuste zijladers en meerwegzijladers
• Ontworpen voor zware en lange ladingen
• Zeer duurzame toestellen
• Compacte toestellen

Bulmor zijladers worden in Oostenrijk geproduceerd en kwam tot stand door een samensmelting van verschillende topmerken. 
Dankzij de integratie van Jumbo, Irion, en Lancer beschikt Bulmor over meer dan 30 jaar expertise in het produceren van 
klantspecifieke zijladers en meerwegzijladers. Bulmor is één van de meest performante en robuste merken beschikbaar op de markt 
en voor de verkoop en dienst-na-verkoop beroepen ze zich op B-CLOSE om hun Belgische klanten in de watten te leggen.



• Elektrische heftruck van 6 tot 20 ton
• Productie op maat van de klant
• Meer dan 40 jaar ervaring
• Globale speler

Carer is een Italiaanse heftruck fabrikant met het grootste en meest volledige aanbod van elektrisch aangedreven heftrucks op de 
markt. Sinds de oprichting in 1976 heeft Carer altijd elektrische heftrucks ontwikkeld en op de dag van vandaag bieden ze heftrucks 
aan tot 20 ton. Carer produceert de heftrucks op maat van de klant waardoor ze meer dan 1 model per type aanbieden. B-CLOSE 
genoot hun voorkeur om CARER exclusief op de Belgische markt aan te bieden en te onderhouden.

• Bewezen kwaliteit
• Een band voor elke toepassing
• Lage kost per kilometer

Heftrucks, trekkers, terminal voertuigen, conveyer belts,…,  al het rollend materieel binnen uw onderneming  heeft nood aan 
specifieke en degelijk uitgeruste banden om de productiviteit te waarborgen (Superelastische volrubberbanden, non-marking 
banden, massieve banden, luchtbanden, volrubber grondverzetbanden, …). Continental is alom gekend voor hun groot assortiment 
aan premium producten en voor de Belgische markt beroepen ze zich op B-CLOSE om hun industrieel gamma aan producten op de 
markt te verdelen.

• De referentie voor elektrische trekkers
• Ook diesel en gas aangedreven trekkers 
• Voor lasten tot 30 ton
• Meer dan 30 jaar ervaring

Charlatte Manutention is opgericht in 1982 en is de toonaangevende fabrikant van tracteurs en porteurs voor luchthavens, 
vakantieparken, hotels en sommige industriële toepassingen. Na meer dan 30 jaar groei rijden er wereldwijd meer dan 10 000 
Charlatte voertuigen rond en voor alle industriële toepassingen hebben ze voor B-CLOSE gekozen om hun klanten op de Belgische 
markt te bedienen.
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