KANTOOR & WERKPLAATS

Over Pool Trading
Meer dan 20 jaar ervaring
Pool Trading B.V. is een succesvolle, private groothandel gespecialiseerd in
de inkoop en verkoop van gebruikte, overschot and gereconditioneerde
dieselmotoren, generatorsets, keerkoppelingen en al hun onderdelen
voor zowel de maritieme- als de industriële markt. Ons team bestaat uit
12 enthousiaste en hoog opgeleide professionals en ons kantoor, onze
magazijnen en werkplaats bevinden zich in Sliedrecht – Nederland.
Het is onze missie om de in de laatste jaren gerealiseerde groei ook in de
komende jaren voort te zetten. En dat willen we doen door blijvend door
onze klanten erkend te worden als één van Europa’s meest betrouwbare,
voorraadhoudende kwaliteitsleveranciers van gebruikt materieel voor de
maritieme- en industriële markt.

De drijvende kracht achter vooruitgang

UITGEBREIDE VOORRAAD

Wij kopen & verkopen
Al onze motoren, generatorsets en keerkoppelingen zijn geïnspecteerd
Onze teamleden monitoren voortdurend de wereldmarkt om steeds de meest hoogwaardige motoren, generatorsets en
keerkoppelingen in te kopen. Op die manier spelen we in op de behoeftes en de vraag naar bepaalde technische specificaties
in de markt. De meeste machines worden ingekocht in de maritieme en industriële markt. Ófwel direct bij de eigenaar van
de machines, dan wel via een wereldwijd netwerk van gerespecteerde leveranciers. Nadat de machines bij ons aankomen,
worden ze systematisch geïnspecteerd, om vast te stellen wat hun conditie is. Daarna worden ze getransporteerd naar de
werkplaats voor reparatie en/of reconditionering voordat ze worden verzonden of op voorraad worden genomen.
Wij staan voor de levering van kwaliteit en waar voor je geld!

RECONDITIONERING & REPARATIE

Betrouwbaar vakmanschap
Professionele reparatie, reconditionering en onderhoud door goed opgeleid personeel
Met een hoge graad van toewijding, technische knowhow en vaardigheid, zorgen zij ervoor dat uw materieel
in een uitstekende staat verkeert. Onze monteurs zijn

zelfs in staat om conversies van motoren en keerkoppelingenopuiterstprofessionelewijzeuitte voeren op
basis van de behoeften en specificaties van de klant.

KLANTENSERVICE

Professionele staf
Snelle en professionele klantenservice
Wij stellen onszelf ten doel om een sterke en langlopende relatie met
onze klanten op te bouwen. Een relatie waarbij uw wensen, behoeften
en uw belangen voorop staan. Onze verkopers zullen daarom hun
uiterste best doen om u bij te staan en te adviseren bij al uw technische
en praktische vragen.
Nadat onze machines zijn ingekocht of verkocht, is het voor zowel onze
leverancier als onze klant van groot belang dat wij ervoor zorgen, dat er
een snelle en professionele afwikkeling van alle formaliteiten plaatsvindt.
Dat betreft de snelle en gegarandeerde betaling aan onze leveranciers
alsmede een snelle en correcte verzending naar de klanten.
Voor bedrijven buiten Nederland, is het belangrijk dat de douaneformaliteiten
efficiënt worden afgewikkeld en dat de vereiste documenten beschikbaar
worden gemaakt. Dankzij onze jarenlange ervaring, weten we alle ins- en outs
van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Klanttevredenheid – Topprioriteit

Diesel technologie

Competentie in merken
Alle merken dieselmotoren, generatorsets, keerkoppelingen en onderdelen
Onze magazijnvoorraad bestaat uit honderden motoren, generatorsets en keerkoppelingen van vele verschillende merken. Meestal in de range van 200 tot 2.000 pk. Daarenboven houden wij nog eens duizenden
gebruikte- en nieuwe onderdelen op voorraad van verschillende welbekende merken, zoals Detroit Diesel,
Deutz, MWM, MAK, Caterpillar, Cummins, Volvo Penta, Scania, MAN, Twin Disc, ZF, Masson en vele andere.
Bespaar tijd en geld! Wij hebben het op voorraad, of wij weten waar we het snel vandaan kunnen halen. Onze
jarenlange ervaring en kennis van de inkoop- en verkoop van dieselmotoren generatorsets, keerkoppelingen en hun
onderdelen, helpt u om exact het juiste product, op het juiste moment en tegen een scherpe prijs te verkrijgen.
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