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BETTER PERFORMANCE THROUGH EXPERIENCE



De groep Volcke D. uit Bossuit/
Dottenijs, is de belangrijkste 
officiële MANITOU DEALER 
binnen de Benelux. 

Wij zijn als enige enkel actief met 
de producten van de Manitou 
Group, en bieden dan ook het 
gamma aan van zowel Manitou, 
Gehl & Mustang in zowel 
verhuur als verkoop. 

Het mission statement van de 
groep Volcke is zeer ambitieus: 
“dé referentie zijn voor alle 
producten van de Manitou 
Group op vlak van kwaliteit en 
service naar de klant toe”.

DE GROEP VOLCKE D.
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Onderdelenmagazijn

Volcke, uw betrouwbare partner 
voor originele Manitou/Gehl/
Mustang wisselstukken!

• Heel wat onderdelen hebben wij 
op stock en kunnen onmiddellijk 
worden afgehaald.

• Wij hebben ook onze eigen 
verzendafdeling, vanuit ons eigen 
magazijn of rechtstreeks vanuit 
Manitou Frankrijk

Maar omdat dienst na verkoop 
zoveel meer is dan dit

• Reparatiehandleidingen, 
technische informatie, elektrische 
schema’s, …

• Interessante acties op onderdelen

• Manitou-accessoires

• …

Ook op al deze punten probeert 
ons magazijnteam u graag verder 
te helpen!

Een depannage, herstelling of onderhoud ter plaatse? Een sterke ploeg van 
technisch geschoolde mensen staat voor u klaar. Onze technici komen graag tot 
bij u met hun servicewagen om u zo snel mogelijk terug aan de slag te helpen.

NAVERKOOP

SERVICE

Meer informatie nodig?
Contacteer ons gerust op onderstaande contactgegevens.

magazijn@volcke.com
056/33.40.20

BETTER PERFORMANCE THROUGH EXPERIENCE

Magasin de pièces 
détachées

Volcke, votre partenaire de 
confiance pour toutes les pièces 
détachées originales de Manitou, 
Gehl et Mustang !

• Nous avons de nombreuses pièces 
en stock que vous pouvez retirer 
immédiatement.

• Nous disposons également de 
notre propre service d’expédition. 
Que ce soit depuis notre magasin 
ou en provenance directe de 

Manitou France.

Mais, le service après-vente est 
bien plus que cela.

Notre équipe est à votre 
disposition pour venir en aide 
pour bien d’autres choses!

• Guides de réparation, informations 
techniques, schémas électriques, ...

• Actions intéressantes sur les pièces 
détachées

• Accessoires Manitou

• …

Un dépannage, une réparation ou un entretien sur place ? Une solide équipe de 
professionnels se tient à votre disposition. Nos techniciens peuvent passer chez 
vous avec leur camionnette pour vous aider à reprendre votre travail le plus vite 
possible. SERVICE  

APRÈS-VENTE

SERVICE

Plus d’infos?
N’hésitez pas à nous contacter par e-mail ou par téléphone :

magazijn@volcke.com
056/33.40.20
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