Gereedschappen en materialen
krijgen een vaste plaats in uw
bedrijfswagen zodat de gebruiker(s) zo efficiënt mogelijk te
werk kunnen gaan.

Geen specialist zo all-round als HTM Mobiel
Inrichtingsconcepten voor bedrijfswagens
Diverse imperialen leverbaar
zowel standaard afmetingen
als op maat gemaakte behoren
tot de mogelijkheid.

TomTom Fleetmanagement: stuur uw
wagenpark zo efficiënt mogelijk aan,
met onder andere file-informatie en
onbeperkt berichtenverkeer.

ECOdrive rijgedrag-
stimulator die op uw
specifieke omstandigheden kan worden
afgestemd.

Deur- en wandbescherming in
hout, kunststof
of aluminium.

Hydraroll Rollerbedsysteem voor
het vereenvoudigen van laden en
lossen van pallets.

Diverse LED lamp
oplossingen voor
voldoende zicht
in het voertuig
tijdens de donkere
dagen.

Laadvloeren, verhoogde
vloeren, vloeren voor
industriële toepassingen,
ventilatieroosters voor
dampafvoer of ingefreesde vloerrails ten behoeve
van veerstangen.
Alles is mogelijk!

Easy Loader laadsysteem
voor eenvoudig laden en
lossen, neemt weinig ruimte
in, belasting tot 400 kg.

Uw bedrijfsnaam, logo
of boodschap kan op
elke gewenste manier
aangebracht worden.
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Aluminium vloerlades in diverse breedtes
en dieptes maten mogelijk. Tot wel 500kg
laadvermogen leverbaar.

Bedrijfswageninrichting

Voertuigelectronica

Fleetmanagement

Striping en belettering

Inrichtingen HTM is dealer van het Deense Finnerup, een

Electronische oplossingen

Meer inzicht

Eerste indruk

specialist in aluminium bedrijfswageninrichtingen. Alumini-

voertuig en werkmaterieel electronische oplossingen om de

Solutions. Of u nu 2 of 2000 voertuigen heeft, wij helpen uw

boodschap of product kunt u rijdend, in de file of op een par-

um als materiaal zorgt door het lage eigengewicht voor meer

communicatie en de veiligheid te verbeteren, de milieube-

wagenpark te optimaliseren. Met de WORKsmart-oplossin-

keerplaats onder de aandacht brengen bij potentiële klanten.

netto laadvermogen en een lager brandstofverbruik. Kiest

lasting te verlagen en uw bedrijfvoering efficiënter te maken.

gen kunt u direct orders aanpassen en naar uw medewerkers

u liever voor lat om lat- en wielkastbetimmeringen? Geen

Wij implementeren beveiliging, stroomvoorziening, camera

sturen. Bovendien beschikt uw personeel over slimme navi-

Toepassing HTM kan voor u een logo ontwerpen of een

specialist zo all-round als HTM.

systemen, car-kits, snelheidsbegrenzers, anti-diefstal-alarm en

gatie en verkeersinformatie.

pakkende tekst bedenken en vervolgens aanbrengen op uw

signalering.

Resultaat: uw werknemers zijn minder lang onderweg en

bedrijfswagen. Met of zonder fotografie, in elke gewenste

kunnen meer tijd aan klanten besteden. Ondertussen krijgt

kleur, gedeeltelijk of het gehele voertuig beplakt. Afhankelijk
van uw persoonlijke wensen.

Laadvloeren

HTM realiseert voor ieder type

De laadvloeren van HTM zijn standaard van

HTM is officieel partner van TomTom Business

9 mm beton multiplex en voorzien van anti-slip-coating en

Beveiliging HTM levert intelligente deurvergendelings

u real-time informatie over gewerkte uren en rijtijden dankzij

rondom afgekit. Daarnaast kunt u kiezen uit een scala aan

systemen voor laaddeuren en kofferruimtes met veel instel-

de o
 nline WEBFLEET software die tot uw beschikking staat.

opties, afhankelijk van uw branche.

mogelijkheden middels de bijbehorende software.
ECOdrive

Uw bedrijfswagen is uw visitekaartje. Uw

Een intelligente rijgedragstimulator die op uw

Easy Loader laadsystemen Om laden en lossen te vereen

Licht, geluid, assecoires

Heeft u een wens aangaande

specifieke omstandigheden kan worden afgestemd. De ECO

voudigen bieden wij verschillende laadsystemen met een

licht en geluid, Tracking & Tracing, TomTom, fleetmanagement,

drive werkt samen met het elektronische gaspedaal in uw

hoge belasting tot 400 kg, eenvoudige bediening en zeer

camera’s, een tweede accu-systeem of imperials? HTM be-

voertuig. Bestuurders die te hard rijden worden actief gecorri-

laag stroomverbruik.

denkt voor u de oplossing en levert maatwerk.

geerd in hun rijgedrag.

uw klanten. HTM levert bedrijfswagens op maat.
HTM Mobiel Zevenaar, www.htm-zevenaar.nl, (0316) 58 58 58.

dat ze gemotiveerd zijn en dat u professionaliteit uitstraalt naar

mobiel bereikbaar 06 22 39 52 75 u over de mogelijkheden.

werkers efficiënt kunnen werken, dat u ze veiligheid kunt bieden,

Graag informeert onze accountmanager Raymond Kramer,

Een goed ingerichte bedrijfswagen zorgt ervoor dat uw mede-

onze werkplaats als een totaal ingerichte bedrijfswagen.
Voertuigen worden standaard bij ons afgeleverd en verlaten
fleetmanagement, striping, belettering en nog veel meer.
sende oplossingen: laadvloeren, electronica in uw voertuig,
de meest uiteenlopende vragen en doelen bedenken wij pas-
in-, op-, en ombouw van allerhande voer- en vaartuigen. Voor

voor bedrijfswagens

Inrichtings
concepten

tot een servicevoertuig maken. Wij zijn gespecialiseerd in de
Elke dag werkt HTM aan alle facetten die uw bedrijfswagen

HTM Inrichtingsconcepten

