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Bel ons vandaag nog ! 013 - 458 21 22

Wij leveren de passende heftruck, 
afgestemd op uw werkplek en werksituatie



D O OSA N

Met een breed scala van meer dan 100 producten heeft Doosan Industrial 

Vehicle alles in huis om haar klanten optimaal te kunnen bedienen. Sinds de 

productie van de eerste heftruck in 1968 was Doosan dan ook vastbesloten 

om in alle behoeften van haar klanten te voorzien, zowel op het gebied 

van producten als diensten. Toen Doosan in 1999 Daewoo Heavy Industries 

kocht van Daewoo, werden de heftrucks aanvankelijk nog verkocht onder de 

merknaam Daewoo. Echter, sinds Daewoo in 2006 haar personenwagendivisie 

verkocht aan General Motors, worden de heftrucks verkocht onder onze eigen 

naam: Doosan. Alle Doosan machines worden ontworpen volgens het principe 

dat ze eenvoudig te bedienen en krachtig presterende machines willen leveren. 

Ook het bedieningsgemak en de milieuvriendelijkheid van de machines 

staan hoog in het vaandel. Doosan machines staan bekend om een goede 

prijs-kwaliteitsverhouding en een hoge bedrijfszekerheid.

 

Het moederbedrijf Doosan Corporation is meer dan 110 jaar geleden opgericht 

en telt inmiddels circa 43.000 werknemers in 33 verschillende landen te werk. 

Met een jaaromzet van 21,6 miljard US dollar is Doosan inmiddels één van de 

grootste bedrijven in Zuid-Korea.

          Think Doosan. Think Different.

Van Riel Forklifts is sinds 2013 offi cieel importeur van Doosan heftrucks 

en overige interne transportmiddelen voor Nederland. Met een regionaal 

gespreid netwerk van 10 verkoop-en servicedealers bedienen we de Neder-

landse markt en garanderen zo uw bedrijfszekerheid en kostenbeheersing.

 

Zelf is Van Riel Forklifts regionaal dealer voor de gebieden groot-Tilburg en 

groot-Moerdijk. Met een gedreven team van verkoop- en servicemedewer-

kers bieden wij alle servicecomponenten die men van iedere volwaardige 

Doosan-dealer mag verwachten. Voor de verkoop van nieuwe of gebruikte 

heftrucks, interne transportmiddelen, onderdelen of voorzetapparatuur, 

alsook voor verhuur, onderhoud, reparatie, keuring, leasing of fi nanciering, 

onze vakmensen zijn u graag 24/7 van dienst.

dat ze eenvoudig te bedienen en krachtig presterende machines willen leveren. 

Ook het bedieningsgemak en de milieuvriendelijkheid van de machines 

staan hoog in het vaandel. Doosan machines staan bekend om een goede 

prijs-kwaliteitsverhouding en een hoge bedrijfszekerheid.

Het moederbedrijf Doosan Corporation is meer dan 110 jaar geleden opgericht 

en telt inmiddels circa 43.000 werknemers in 33 verschillende landen te werk. 

Met een jaaromzet van 21,6 miljard US dollar is Doosan inmiddels één van de 

grootste bedrijven in Zuid-Korea.

          Think Doosan.



M O R A

De Nederlandse markt vraagt vandaag de dag meer en meer om 

elektrisch aangedreven machines. Regelgeving en milieubewust 

ondernemen vragen hierom in onze sterk veranderende markten. 

Daardoor worden ook steeds meer elektrische machines ingezet voor 

zware doeleinden.

 

Hiervoor heeft Van Riel Forklifts een hoogwaardig en innovatief 

A-merk gevonden die het elektrische Doosan-portfolio aan de 

bovenkant aanvult. Het Italiaanse Mora bouwt machines die 

veelal speciaalbouw zijn. Mora heeft volledig elektrische heftrucks 

beschikbaar met hefcapaciteiten tot en met 25 ton en daarnaast zijn, 

dankzij de fl exibele fabriek, heftrucks met liftende cabines of als 

container uitvoering de specialiteit van het merk.

www.vanrielforklifts.nl



D I ESE L

Dieselheftrucks van Doosan onderscheiden zich 

doordat zij gebruikmaken van eigen motoren. 

Een groot aantal van deze Doosan-motoren 

voldoen reeds aan de laatste TIER lV-norm. 

Deze heftrucks zijn door middel van effi ciëntere 

verbranding in staat om zonder roetfi lter te 

functioneren en desondanks binnen de norm te 

werken. Dit betekent niet alleen een aanzienlijke 

besparing in onderhoudskosten, maar 

tegelijkertijd ook een milieubewuste keuze. 

De betrouwbaarheid van de motoren wordt 

gekenmerkt door het feit dat Doosan de op één na 

grootste motorenbouwer ter wereld is. Het gamma 

van dieselheftrucks is erg groot; Doosan beschikt 

over heftrucks vanaf 1,5 ton tot en met 25 ton.

L P G

Een welbekende, schone brandstof voor 

vorkheftrucks is uiteraard LPG. Doosan beschikt 

over een reeks LPG-heftrucks van 1,5 ton t/m 

7 ton die uitermate geschikt zijn voor iedere 

werkomstandigheid. Daarnaast zijn er ook diverse 

alternatieve uitvoeringen zoals de GX-serie 

die zich kenmerkt door de soliditeit, terwijl de 

spacesaver heftrucks als “compact, maar 

krachtig” bekend staan.

 

Alle LPG-vorkheftrucks zijn desgewenst 

beschikbaar met een katalysator, welke volgens 

de Nederlandse wetgeving verplicht is tijdens 

het rijden in een gesloten ruimte. Daarnaast zijn 

ook op deze vorkheftrucks allerhande opties 

verkrijgbaar, waaronder volledig gesloten cabines 

en diverse voorzetapparaten.

Een full-service dealernetwerk staat voor u klaar!



www.vanrielforklifts.nl

E L EK TR ISC H

Vanaf 2017 is de nieuwe elektrische Doosan 

7-serie heftrucks op de markt. De 7-serie 

onderscheidt zich onder andere door gesloten 

rijmotoren en automatische handrem. Door de 

elektrische vorkheftrucks bovendien uit te rusten 

met de juiste tractiebatterij en acculader, kunt u 

rekenen op een lange levensduur.

Tezamen met het nieuwe, strakke design maakt 

het deze heftrucks tot betrouwbare moderne 

machines die van alle gemakken zijn voorzien. 

De elektrische vorkheftrucks van Doosan zijn 

beschikbaar van 1,3 ton tot en met 5 ton. 

Bij grotere tonnages kunnen wij u een vorkheftruck 

van het merk Mora adviseren.

WAREH O USE

Alle warehouse producten van Doosan zijn 

volledig van Duits fabricaat. In de Doosan-fabriek 

in Brandenburg worden de machines volledig 

gemaakt en geassembleerd. Doosan streeft dan 

ook naar de beste kwaliteit en langste levensduur 

voor deze machines.

 

Over de kwaliteit van deze machines valt niet te 

twisten, de gehele warehouse reeks wordt name-

lijk gebouwd in de voormalige fabriek van Lafi s/

Fischer. Deze merken stonden vroeger aan de top 

op het gebied van warehouse producten.



Een full-service dealernetwerk staat voor u klaar!

VERH U U R

Iedere erkende Doosan-dealer kan u een aan-

bod doen voor verhuur. Of het nu gaat om een 

dagdeel of over langere termijn, uw Doosan-

dealer kan u desgevraagd voorzien van een 

passende machine voor een passend verhuurtarief. 

De eventuele aanvullende opbouw van extra 

verhuurcomponenten kunt u in samenspraak doen 

met onze adviseur. Dus maatwerkoplossingen voor 

een korte of lange verhuurtermijn, de Doosan-

dealer denkt graag met u mee, zowel technisch als 

fi nancieel. Onze verhuurvloot kent nagenoeg geen 

grenzen, vrijwel iedere machine is beschikbaar 

voor de verhuur. Daarnaast beschikken wij 

ook over een groot aantal speciale machines, 

zoals zwaar elektrische heftrucks met een hoge 

hefcapaciteit of super compacte heftrucks.

 

Om u goed te adviseren over u keuze zijn wij 
uiteraard te allen tijde bereikbaar.

L E AS I N G

Wanneer u op zoek bent naar kostenbeheersing 

en -overzicht of u uw prioriteiten met betrekking 

tot uitgaven liever elders legt, kunt u zich door 

uw Doosan-dealer laten informeren over Doosan 

Leasing.

 

Vaste kosten in combinatie met competitieve 

rentetarieven zorgen voor een gemakkelijke keuze 

bij grote investeringen. Om fl exibiliteit te bieden 

kan uw Doosan Lease op elk moment worden 

beëindigd.  



www.vanrielforklifts.nl

24/7  SERV I C E

Wanneer uw Doosan onverhoopt defect gaat staat 

de erkende Doosan dealer paraat om u spoedig 

weer op weg te helpen.

 

Een zeer grote voorraad onderdelen is via de 

Doosan dealer beschikbaar per nachtlevering 

zodat u in geval van stilstand ook weer spoedig 

aan het werk bent. Zelfs ’s avonds of in het 

weekend bieden wij zo de service die u van 

ons mag verwachten.

P OWER- PLUS  PRO G R A M M A

Het Doosan Power-Plus programma geeft uw 

Doosan vorkheftruck 5 jaar/6.000 draaiuren* 

garantie. Het programma is van toepassing op 

de aandrijfl ijn en andere essentiële componenten. 

Power-Plus vult de standaard garantietermijn van 

24 maanden aan tot 60 maanden totaal. 

Raadpleeg de productinformatie voor de exacte 

voorwaarden.

*  afhankelijk wat eerder bereikt wordt.



Van Riel Forklifts B.V.

Zevenheuvelenweg 40

NL-5048 AN Tilburg

+31 (0)13 458 21 22

info@vanrielforklifts.nl

www.vanrielforklifts.nl

M.J. van Riel B.V.

Zevenheuvelenweg 23

NL-5048 AN Tilburg

+31 (0)13 458 21 21

info@mjvanriel.nl

www.mjvanriel.nl

Used Cranes Holland

Zevenheuvelenweg 23

NL-5048 AN Tilburg

+31 (0)13 458 21 22

info@usedcranesholland.com

www.usedcranesholland.com

Van Riel Forklifts, M.J. van Riel 
en Used Cranes Holland zijn onderdeel 
van de M.J. van Riel Groep. 
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