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Aprolis, verhuurder van laad- en losmachines, 
gaat in zee met Cat® Lift Trucks in België en 

Luxemburg 
 

Aprolis, van oudsher concessiehouder van Cat® Lift Trucks-vorkheftrucks in 
Frankrijk, krijgt vanwege Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (MCFE) de exclusiviteit 
in handen voor België en Luxemburg. 
 
Reorganisatie van de netwerken van fabrikanten  
Na zijn overname begin 2014 door de groep Unicarriers (heftrucks van Atlet en Nissan) is Crepa BV, 
de voormalige Nederlandse concessiehouder van vorkheftrucks van het merk Cat® Lift Trucks in de 
Benelux, concessiehouder geworden van de vorkheftrucks van Nissan en Atlet. 
 
De recente overname afgelopen zomer (2015) van de groep Unicarriers door de MHI-groep 
(Mitsubishi Heavy Industry, waarvan MCFE een Europees filiaal is) ligt aan de oorsprong van de 
reorganisatie van de distributie van Cat® Lift Trucks-vorkheftrucks in België en Luxemburg. 
 
Aprolis, verhuurder van laad- en losmachines, verzekert voortaan de exclusieve distributie, met 
name de verhuur, de verkoop, de garantie, de levering van oorspronkelijke wisselstukken en het 
onderhoud van Cat®-vorkheftrucks binnen België en Luxemburg. 
 
Nieuw Aprolis-filiaal in België: Aprolis Location-Verhuur 
Met dit exclusieve distributieakkoord, een blijk van vertrouwen van zijn historische partner  
Cat® Lift Trucks, breidt Aprolis zijn geografische dekking uit en zet het bedrijf zijn 
ontwikkelingsstrategie verder. 
De Monnoyeur-groep die reeds in België aanwezig is met zijn filiaal Bergerat Monnoyeur, kan nu met 
Aprolis bogen op een nieuw filiaal in België.  
 
 
 

Om zijn Belgische en Luxemburgse 
klanten nog beter te bedienen, heeft 
Aprolis in oktober 2015 zijn nieuwe 
Belgische filiaal opgericht, Aprolis 
Verhuur, waarvan de hoofdzetel is 
gevestigd in het West-Vlaamse Izegem. 
 
Er werden twee eerste servicepunten 
geopend in Overijse (Bergerat 
Monnoyeur België) en in Gosselies 
(Caterpillar®).  
 

 
Wie zijn wij? ? 

 
Aprolis : Aprolis: Een Franse familiale groep die overal in Frankrijk, in België en in Luxemburg 
ten dienste staat van zijn klanten - OMZET 2014: 167 miljoen euro - 950 mensen - 48 filialen 
                          www.aprolis.com        -           www.chariot-elevateur-cat.com 
Aprolis stelt zijn ervaring en zijn knowhow ter beschikking van zijn klanten in het kader van verhuur op 
korte en lange termijn, verkoop en onderhoud van laad- en losmachines, materialen voor industriële 
reiniging, hoogwerkers, thermische en elektrische voertuigen, AGV-heftrucks en mini-telescoopkranen. 
Aprolis is gespecialiseerd in de optimalisering van middelen en kosten op gebied van laden en lossen en 
fungeert als de bevoorrechte partner van KMO's en grote bedrijven, ongeacht hun omvang of de aard en het 
aantal van de ingezette materialen. 
 
 
                                                                                       

Aprolis, Loueur de Manutention  
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