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Seacon Logistics is the number one logistics supply chain director with a
maritime character. In addition to overseas import, export and warehousing
activities, we also handle the distribution of your goods to and from any
destination in Europe. For more than 30 years, our business locations situated
at inland road, rail and water terminals have been the foundation of our
operations. We offer the best solution for every situation as regards price,
service, transit time and environmental quality.

More information?  Contact our sales department, T +31 (0)77 - 327 55 55, you can
also send an e-mail to info@seaconlogistics.com or see www.seaconlogistics.com

Seacon Logistics bv, P.O. Box 3071, NL - 5902 RB Venlo, The Netherlands
Venlo (NL) - Born (NL) - Amsterdam (NL) - Duisburg (DE) - Melzo (IT) - Budapest (H) - Moscow (RU)

Advanced logistics for a smaller world

The best transport solutions

to your clients throughout Europe

Overseas Logistics

Multimodal Inland Locations

Supply Chain Solutions
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APM Terminals Maasvlakte II (APMT MVII) has her rail terminal located at the 
center of Maasvlakte. This location makes for an excellent consolidation point 
for both maritime and continental volumes. With the Open Access Rail Terminal 
(OART) concept, we open up our rail terminal to handle external cargo.

Contactgegevens
Commercial Department
(Accountmanager Landside)

E-mail: roy.de.haan@apmterminals.com
Tel.:  +31 (0)10 754 9656 or 
+31 (0) 646828319

APM Terminals Maasvlakte II B.V.

Europaweg 910, 3199 LC Rotterdam

Postbus 8, 3000 AA Rotterdam

Nederland

Handelsregister nr. 24399863

Lifting Global Trade

www.apmterminals.com

www.DailyLiftingMVII.com

Editorial

Reachstackers zijn niet alleen de frequentst 
waargenomen containeroverslagtoestellen 

maar ook een succesfactor van betekenis in het 
intermodale vervoer. Bij containers en laadeen-
heden gaat het vaak al snel om 20 ton en meer, 
die veilig en efficiënt overgeslagen moeten wor-
den. 

Afgezien van terminals die van meet af aan 
ruim gedimensioneerd gepland en gebouwd 
zijn, zijn nagenoeg alle spoorterminals met 
reachstackeroverslag begonnen, als perfecte 
“interface” tussen spoor- en wegvervoer. Daar-
naast en waarschijnlijk ook daardoor bestaat er 
een   levendige   markt   voor   gebruikte  reach-
stackers, wat met name voor startende termi-
nals, die hun volumen nog moeten op-
bouwen en hun investeringen daarnaar 
moeten richten, eveneens een belang-
rijke factor voor toekomstig succes. 

Door de uitbreiding van de in-
termodale binnenvaartac-
tieradius (buiten het Rijn-
stroomgebied) op 
kleinere en 
gekanali-

seerde waterwegen werden aangepaste reach-
stackers voor de wateroverslag ontwikkeld, die 
daarmee een trimodale functionaliteit kregen: 
weg, spoor, water.

Het gebruik van de reachstacker voor de wa-
terzijdige overslag heeft het voor meerdere 
terminalinitiatieven aan het water überhaupt 
mogelijk gemaakt daarmee te starten en met 
de binnenvaart een economisch aantrekkelijke 
aansluiting te krijgen op de zeehavens.

Met adapters tussen de mast en het spreader 
en/of onder het spreader werden de mogelijk-
heden voor de waterzijdige overslag gereali-
seerd en daarmee tevens de mogelijkheden 
voor de containeroverslag op het spoor verder 
uitgebreid.

Nadelen zijn er natuurlijk ook. Duidelijk 
zichtbaar worden die, wanneer onderschei-
den wordt in ontwikkelings-, optimale en 
grensbelasting en in vergelijking met een 

portaalkraanoperatie niet alleen het 
kostenaspekt maar ook de over-

slag- snelheid wordt meege-
wogen.

              

Jos W. Denis
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  The Flexitank Company
  Malakkastraat  51  |  Rotterdam - Maasvlakte
 T +31 (0)181-745861  |  E a.vanhoff@theflexitankcompany.com

 Fitting of Flexitanks and Linerbag sets

 Supply of fitting materials

 Container inspections and surveys 

 Up-grade containers suitable for Flexitanks

 Manufacturing of new Bulkheads

 Collection and repair of bulkheads

 Supply and Installation of heater pads |  ISO Kits

 Experienced ADR-drivers

A brand new company, since 2016, with more than 14 years of experience in the Flexitank and Linerbag industry. Service provided to the pioneers 
of flexitanks as from the beginning. Well known in  the depot , transport and shipping world. COA recommendations followed as from 2007.

The independent service provider

 Cross pumping 

 Warehousing and ADR-storage

 Removal of Flexitanks and Linerbags

 Environmental friendly disposal

 Mobile services in Netherlands, Germany, 

 Belgium and France.

 Loading assistance and 

 training in Europe

 Transports and loadings with tank chassis 

 Inland barging service

 Shipments for overseas destinations 

Our services for flexitank related companies;

We handle the world.
High performance Container Crane Technology by Kuenz.

Hans Kuenz GmbH |  6971 Hard - Austria

T +43 5574 6883 0   |  sales@kuenz.com | www.kuenz.com
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your umbrella for safe            logistic operations
Brielle
Telephone:      +31 (0) 85 201 6871 
Email:           nfo@logsure.nl
Internet:  www.logsure.nl

ogSure

LogSure GmbH
Hamburg
Telephone:  +49 (0) 40 380 433 91 
Email:                    info@logsure.de
Internet:   www.logsure.de

The new container terminals at the 
Maasvlakte are now fully operational. The 
flow of containers is further fragmented in the 
port of Rotterdam. The neutral Barge Service 
Centre bundles little call sizes and contributes 
to the efficiency of container logistics at the 
Maasvlakte. www.bargeservicecenter.nl

Barge Service Center: 
neutral solution, common benefit

Kramer Group B.V.
Missouriweg 17

3199 LB Maasvlakte-Rotterdam
+ 31 (0) 181 362 880
info@kramergroup.nl
www.kramergroup.nl

BCTN

Met 7 terminallocaties 
in de Benelux (Alblas-

serdam, Den Bosch, Geel, 
Meerhout, Nijmegen, Roer-
mond, Venray) is BCTN de 
grootste intermodal barge 
en terminal operator van de 
Benelux.
Het totaal terminaloppervlak 
van 338.000 m2, kadelengte 
van 1.795 m, 12 kranen en 
14 reachstackers zijn goed 
voor een jaarcapaciteit van 
1.085.000 TEU.
Aan- en afvoer geschiedt 
met frequente binnenvaart-
diensten op Rotterdam en 
Antwerpen.

Connecting the Flows

Nijmegen
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Volgens de nieuwste BOX Intermodale kaart 
(editie 4.0 2017, heel Europa) zijn er in 

Europa zo’n 750 inlandcontainerterminals, die 
weliswaar allemaal hun heel eigen ontstaans-
geschiedenis hebben, maar ook veel soortgelij-
ke horden en uitdagingen moesten overwinnen. 
Daarin kun je gemeenschappelijke en zelfs vast 
patronen ontdekken, die niet voor enkele termi-
nals gelden, maar bij vele in de een of andere 
vorm herkenbaar zijn.

Creativiteit bij de opbouw

Wanneer de ontwikkelingsperiode van verschil-
lende (zelf gefinancierde) inlandcontainertermi-
nals  bekeken wordt, dan valt meteen op, dat 
de ontwikkeling van de "business case" en de 
daarmee samenhangende aanvankelijk be-
scheiden overslagvolumes en de onvermijdelij-
ke investeringen (of huuroplossingen) voor een 
behoorlijke economische spanning zorgden, 
die in de uiteenlopende activiteitsgebieden al-
leen met een forse dosis creativiteit dragelijk 
gehouden kon worden.

Kijkend naar de onderstaande afbeeldingen-
reeks, dan waren de van links naar rechts af-
gebeelde overslagvarianten in de ontwikke-

lingsperiode op veel locaties nooit compleet 
identiek, maar  altijd minimaal  deels in gebruik. 
De “straddle carrier” kwam op inlandterminals, 
voor zover mij bekend, maar twee keer in actie 
(in Stürzelberg en in Duisburg) en werd min of 
meer als curiosum in de beeldgalerij opgeno-
men; in Stürzelberg was sprake van een “oc-
casion” en in Duisburg een compleet wagen-
park nieuwe toestellen. Ver voor het einde van 
de afschrijvingsperiode werden de Duisburgse 
“straddle carriers” weer opgeruimd. Ondanks 
de omvangrijke subsidie ervoor, werden de aan 
deze techniek klevende personele bedrijfskos-
ten (meerdere toestellen in 2-3 ploegendien-
sten) de terminaloperator te veel. 

Einddoel: portaalkraan

Aan het einde van de ontwikkelingsfase van 
een terminal en natuurlijk gestegen container-
volumes  staat dan onvermijdelijk de portaal-
kraan, hetzij voor de waterzijdige hetzij voor de 
spoorzijdige overslag. De efficiëntie van deze 
overslagtechniek verslaat de alternatieven met 
lengtes en er wordt bij het bereiken van een 
bepaald overslagvolume handenwringend naar 
uitgekeken, als noodzakelijke verbetering van 
het operationele proces. 

Stukkostenvergelijking

In de stukkostenvergelijking  tussen  de  reach-
stacker- en de portalkraanoverslag (subsidies 
buiten beschouwing latend) wordt onmiddellijk 
zichtbaar, dat, afgezien van het duidelijk zicht-
bare investeringsverschil (afschrijving), dat tot 
50.000  handelingen  jaarlijks  de  inzet  van  de

reachstacker economisch zinvoller is. Maar ook 
bij hogere volumes blijft de reachstacker (1 toe-
stel in 1-, 2- en 3-ploegendienst)  economisch 
de koplpper, maar wel met die beperking, dat al-
leen het middelste derde deel van de grafiek als 
operationeel optimum beschouwd mag worden. 
In het linker derde deel is het apparaat niet op-
timaal in gebruik (te weinig overslag) en in het 

De reachstacker, de trimodale alleskunner
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Universal growth model for container transferia near-
by deepsea terminals. Picture shows a transferium for a 
throughput of 500,000 TEU/year.

4 stack lanes, 8 OHC's, quay length 150 m1

Handling speed: 
- shuttles 100-160 moves / hour (200-320 TEU/h)
- trucks    100-120 moves / hour (200-240 TEU/h)
  
Terminal area: ± 3,0 hectare
Stack capacity: 3.300 - 4.100 TEU

Higher performance, 
lower costs and a lot 
more advantages!

Containertransferium 
new style!

http://www.ngict.eu/website/home/animations/

OOC terminals Oss

Met thans 2 locaties in Oss en een 
uitbreiding in voorbereiding, omvat 

de toekomstige infrastructuur een totaal 
terminaloppervlak van 100.000 m2, 650 
m  kade,  960  m  spoor,  2  kranen  en 2
reachstackers. 
Aan- en afvoer geschiedt met frequente 
binnenvaartdiensten op Rotterdam en 
Antwerpen.

Oss
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Container handling 

rechter derde deel is het apparaat en zijn be-
stuurders overbelast en dit deel van de grafiek 
laat daarom alleen nog theoretische waarden 
zien, die operationeel niet realiseerbaar zijn. De 
portaalkraan gebruikt binnen zijn reikwijdte  het 
complete gebied voor het plaatsen en opnemen 
van containers, het gebied waarin de kraan zich 

kan bewegen is door de kraanrails begrensd. Er 
kunnen grote blokken containers gemaakt wor-
den, omdat ze van boven benaderd, neergezet 
en weer opgepakt worden. 

Reachstacker veel terrein nodig...

De reachstacker heeft daarentegen 
brede rijpaden nodig (40’ en/of 45’) 
over de hele lengte van het termi-
nalterrein en vaak  zelfs  met   para-
lelpaden van dezelfe breedte. Deze 
manoeuvreerruimte komt bij een re-
achstacker operatie voor rekening 
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van de beschikbare ruimte om containers te 
plaatsen. Al naar gelang de vorm van het terrein 
kan hierdoor zo’n 50% van het terrein niet voor 
opslag bruikbaar zijn. Ook moet het aantal rijen 
(de diepte) van in blokken opgeslagen contai-
ners beperkt blijven, om het aantal omzetters 
(omstuwers) binnen de perken te houden, ze-
ker als het om volle containers gaat die op con-
tainernummer afgevoerd worden. 

Terreinverhading geen sinecure

De terminalverharding  is  bij een  reachstacker
operatie  eveneens  een kostenintensieve  aan-
gelegenheid. De ondergrond van een termi-
nalterrein dat met een container portaalkraan 

geëxploiteerd wordt, die op rails met een be-
tonnen basis rolt,  kan met aanzienlijk lagere 
uitgaven verhard worden in vergelijking met 
een terrein dat met hoge asdrukken, gewich-
ten en gewichtsverschuivingen ten gevolge van 
een reachstacker operatie te maken krijgt.

In de tweede grafiek (blz 15) is de reachstacker 
operatie met inbegrip van deze kostenverho-
gende factoren afgebeeld, met als resultaat, dat 

de reachstacker operatie niet alleen duurder 
wordt, maar dat zeer waarschijnlijk het comple-
te rechter derde deel van de grafiek als louter 
theoretische Spielerei afgedaan kan worden. 

Water reachstacker

De inspanningen om de reachstacker geschikt 
te maken voor waterzijdige overslag kwamen 
eerst goed op gang toen de ontwikkeling van 
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BeeComp
Technologies Inc.www.beecomp-inc.com

 Think 20% less weight.
Think 1.5 times more stability.
Think 30% cheaper.

Think new.

Tilburg

BTT Loven

Multimodale
Terminal De Kempen

BTT Vossenberg

Railport Brabant

Budel

Barge connections:

 Tilburg (NL) – Rotterdam (NL)

 Budel (NL) - Rotterdam (NL)

 Moerdijk (NL) - Rotterdam (NL)

 Tilburg (NL) - Moerdijk (NL)

 Tilburg (NL) - Antwerp (BE)

 Tilburg (NL) - Moerdijk (NL) - Immingham (UK)

 Tilburg (NL) - Moerdijk (NL) - Thamesport (UK)

 Tilburg (NL) - Moerdijk (NL) - Teesport (UK)

 Tilburg (NL) - Moerdijk (NL) - Blyth (UK)

Rail connections:

 Eindhoven (NL) - Rotterdam (NL)

  Tilburg (NL) - Rotterdam (NL)

 Tilburg (NL) – Rzepin (PL)

 Tilburg (NL) – Vienna (AT) – Budapest (HU)

 Tilburg (NL) - Chengdu (CN)

 Tilburg (NL) – Antwerp (BE)

www.gvt.nl

Moerdijk

Antwerp
Seaport

Eindhoven

Rail Terminal Eindhoven

Netherlands

Belgium

Rotterdam
Seaport

GVT Group of Logistics

Met 5 locaties verspreid over 
Tilburg, Eindhoven en Budel 

worden op een totaal terminalopper-
vlak van 130.000 m2, 450 m kade, 
1.600 m spoor, 2 portaalkranen en 
een zestal reachstackers jaarlijks 
250.000 TEU behandeld. 
De aan- en afvoer geschiedt met fre-
quente binnenvaartdiensten op o.a. 
Rotterdam en Antwerpen en een 
groeiend aantal spoorverbinding-
en, momenteel van/naar Duisburg, 
Wels, Bratislava en Chengdu.

Budel
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Hoe oud worden reachstackers?

Dat reachstackers na hun containerIoop-
baan nog steeds in trek blijven, zag ik 

o.a. in Normandië waar in de jachthaven 
van Barneville-Carteret een BELOTTI, on-
danks zijn leeftijd goed in de verf, de jachten 
in en uit het water tilt (uiteraard bij vloed), al 
heeft het gebruik veel weg van een kraan. 
Bij mijn volgende verblijf in deze streek, ga 
ik proberen te achterhalen wat het bouwjaar 
van dit schatje is. 

Marco Levermann 
General manager  

Hinrichs-Stapler.de

“Wij hebben doorlopend zo’n 30  gebruikte reach-
stackers en containerheftrucks op voorraad en 
bedienen daarmee verschillende doelgroepen. 
Onze belangrijkste groep klanten in Duitsland 

is gelieerd met het intermodale vervoer, hetgeen 
de interface functie van de reachstacker nog eens 
onderstreept. Daarnaast worden reachstackers 
steeds vaker als kraan voor zware lasten resp. voor 
de handling van coils in de staalsector gebruikt. Een 
groot deel van onze occasions gaat naar het bui-
tenland, waarvan ongeveer de helft in zeehavens 
terecht komt en de andere helft 
voor intermodale activitei- t e n 

gebruikt wordt.”

containerterminals langs de kleinere vaarwe-
gen een aanvang genomen had. Voor DUK in 
Dörpen werd door SMV de Longstar als eerste 
water reachstacker (of trimodale reachstacker) 
ontwikkeld. Fantuzzi en CVS Ferrari volgden 
daarna met hun eigen uitvoeringen en sedert-
dien is aantrekkelijkheid van dit multitalent al-
leen nog maar gegroeid, vooral voor het ge-

staag groeiend aantal inland containerterminals 
langs kleinere vaarwegen alsook spoortermi-
nals. 

Eerste adapter

De containerspreader hangt bij de gangbare 
reachstackers aan de draaikrans aan het ein-

de van de mast. Bij de eerste water reachstac-
kers werd tussen de mast en de draaikrans 
een adapter gemonteerd, waardoor de contai-
nerspreader lager komt te hangen en daardoor 
ook containers kan bereiken die in een binnen-
vaartschip onder het niveau staan waarop de 
reachstacker staat. 

Tweede adapter

Wanneer de adapter niet voldoende is en wordt 
een “overheight” containerspreader als extra 
hulpmiddel ingezet. Deze combinatie (adapter 
en “overheight” containerspreader) is ook ge-
schikt voor de meersporige spooroverslag (en 
uiteraard ook voor “open top” containers met 
overhoogte). Rivieren met wisselende water-
standen zijn voor de water reachstackers niet 
of minder geschikt, omdat waterstandsvariaties 
in de regel veel groter zijn dan de met adapter 
en “overheight containerspreader” al verruimde 
reikdiepte van de water reachstacker.     

Wanneer we de reachstackeroverslag van pro-
jectlading en zware stukken buiten beschouwing 
laten, dan hebben de technische aanpassingen 
die tot de water reachstacker leidden (eerst de 
adapter en vervolgens de “overheight contai-
nerspreader”) uiteindelijk voor de trimodale ge-
schiktheid gezorgd. Door het grote aanbod aan 
occasion apparaten is en blijft de reachstacker 
een populair toestel voor startende terminals en 
zeker voor die terminals die het zonder subsi-
dies moeten zien te rooien. 

Jos W. Denis
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 Combi-SC standard 

Iedere activiteit, waarmee containers of verge-
lijkbaar grote ladingstukken overgeslagen wor-

den, moet waarborgen, dat zo veilig, efficiënt en 
kosteneffectief mogelijk opgetild en bewogen 
wordt, immers tijd en geld zijn al lang geen re-
serves meer. Combilift, de Ierse fabrikant van 
een breed spectrum aan overslagtoestellen, is 
pas zes jaar geleden in de 
containermarkt gedoken 
en kwam tot de conclusie, 
dat er een betere metho-
de mogelijk moest zijn 
dan de gangbare, con-
ventionele oplossingen 
en construeerde in 2010 
z'n eerste straddle carrier.

Ondertussen zijn honderden van deze uitge-
kiende apparaten wereldwijd in gebruik en opti-
maliseren bij zowel kleine als grotere bedrijven 
de operationele processen. In dit artikel gaan 

we dit apparaat wat nauwkeuriger bekijken en 
stellen ons daarbij de vraag, waarom juist dit 
produkt zulk een effect had, dat het de overslag-
processen in de distributiesector, bij verladers 
en transportondernemingen en in de industrie 
ingrijpend veranderde. 

Opgericht in 1998 
en tot nu toe 32.000 
stuks verkocht

Combilift werd in 1998 
opgericht en deed van 
zich spreken door de 
produktie van ‘s werelds 

eerste vorkheftruck met verbrandingsmotor en 
vierwielaandrijving. De Combilift C4000, ont-
wikkeld voor de veilige en ruimtebesparende 
overslag van lange ladingstukken, was gebo-
ren. Daarna werd een brede palet van produk-
ten ontwikkeld, te beginnen met te voet bedien-

bare stapeltoestellen totaan de Combi-straddle 
carriers, die ladingen van 80 ton en meer kun-
nen tillen. 

Vanuit het hoofdvestiging in Co. Monaghan 
(Ierland) exporteert Combilift naar 75 landen 
en heeft inmiddels meer dan 32.000 toestellen 
verkocht. 

Martin McVicar, mede-oprichter en MD van 
Combilift, licht de R&D drijfveren toe, die tot de 
introductie van de Combi-straddle carrier leid-
den: “Wij stelden vast,  dat bedrijven die reach-
stackers, mobiele kranen of heavy lift trucks 
gebruiken hun operationele proces aanzienlijk 
kunnen verbeteren, wanneer ze een goedko-
per en flexibeler apparaat tot hun beschikking 
zouden hebben.De Combi-straddle carrier biedt 
volledige onafhankelijkheid in het interne trans-
port alsook bij de overslag van zware, geladen 
containers op en van de truck. Ook bij bedrijven 
met maar weinig containers per week, is deze 
investering snel terug verdiend.”   

Lichtgewicht en voordelig

Een enorm voordeel van de Combi-straddle car-
rier is zijn veel lagere leeggewicht in vergelijking 
met heavy lift trucks. Een containerheftruck, die 
bijvoorbeeld 40 ton kan tillen, zal vanwege het 
noodzakelijke contragewicht minstens 60 ton 
eigengewicht hebben en derhalve onder maxi-
male last 100 ton gewicht op de vooras hebben. 

Met een beduidend lager eigengewicht van 16 
ton of nog minder (afhankelijk van het specifie-
ke model) is de bodemdruk nog maar een frac-
tie vergeleken met de alternatieven en met de 
grote terreinbanden kan ook op slecht of onver-
hard terrein gewerkt worden. 

Hiermee wordt niet alleen een dure terreinver-
harding vermeden, maar de 3-wielconfiguratie 
is ook uitermate geschikt voor enigszins oneffen 
en hobbelige rijpaden. Het lage gewicht heeft 
een positief effect op het brandstofverbruik en 
zorgt voor de geringere slijtage van onderdelen.

Stapelen en verplaatsen met COMBiLiFT straddle carriers
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Combi-SC telescopic Combi-SC telescopic with spreader
Geen gehuurde mobiele kraan meer

Veel klanten zien in de containeroverslag met 
de Combi-straddle carrier een behoorlijke flexi-
biliteitswinst en een kostenbesparing in vergelij-
king met de overslag met een kraan. Het in Ros-
tock gevestigde bedrijf Eillogistik, dat een breed 
palet van diensten aanbiedt zoals expressdien-
sten, transportmanagement, lossen en laden 
van zeecontainers, gaf voor het maandelijks 
(gedurende 5 dagen) inhuren van een mobie-
le kraan jaarlijks zo'n € 35.000 uit. MD Marco 
Broening: “Afgezien van de kosten, moesten we 
ook nog de vrachtwagens heel precies plannen 
en op elkaar laten aansluiten, om te voorkomen 
dat, de gehuurde kraan op de vrachtwagens 
moest wachten. Nou dat bleek vaak niet mo-

gelijk. Nu, met de constant beschikbare Com-
bi-straddle carrier zijn we optimaal flexibel tot 
tevredenheid van onze klanten. Terugkijkend 
hadden we de Combi-straddle carrier SC feite-
lijk al veel eerder moeten aanschaffen!”

“De hoge kosten voor de ingehuurde mobiele 
kraan behoren tot het verleden. De investering 
in de Combi-straddle carrier, die zich snel te-
rugverdient, biedt ons ook de mogelijkheid onze 
activiteiten uit te breiden.” Marco Broening, MD, 
Eillogistik Rostock.

Solas conform

De recent gewijzigde SOLAS-bepalingen van 
de International Maritime Organization (IMO) 

bepalen, dat iedere container alleen nog maar 
vergezeld van een geverifieerd weegbriefje 
aan boord van een zeeschip geladen mag wor-
den. Daarop anticiperend biedt Combilift een 
IMO-conform weegsysteem aan als extra optie 
op alle straddle carrier modellen. De straddle 
carrier is daarmee in staat „real-time“ te wegen 
met een nauwkeurigheid ± 1%, wat hem tot een 
mobiele weegbrug maakt. Met gewichtsme-
tenden pins uit roestvrijstaal, een interface en 
een in de bestuurderscabine gemonteerde ta-
ble-pc voor de opslag van de gegevens, is dit 
de effectiefste, goedkoopste en gemakkelijkste 
oplossing (leeg- en vol wegen is niet meer no-
dig) vergeleken met andere systemen. Al bij 20 
containers dagelijks reduceert het Combiliftsys-
teem het aantal voor de conventionele weging 

noodzakelijke handelingen (bij 250 werkdagen) 
van 150.000 tot 5.000 per jaar.

Wendbaar en gebruiksvriendelijk

Het 3-wielconcept, met hydrostatische 2-wiel-
aandrijving en gesynchroniseerde hydraulische 
besturing, zorgt voor een buitengewoon wend-
baar apparaat met een zeer kleine draaicirkel.  
Voor Imorex Shipping Services, gevestigd in de 
haven van Felixstowe, was dat een beslissend 
voordeel, omdat men nu in staat is het relatief 
kleine bedrijfsterrein optimaler te gebruiken. 
Met de Combi-straddle carrier kunnen wekelijks 
110 TEU verwerkt worden, voorheen waren dat 
er maximaal 70. Voor de ingebruikname van de 
Combilift-straddle carrier werd bij de container-
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overslag met heavy lift trucks en mobiele hellin-
gen gewerkt, maar dat was vanuit meerdere in-
valshoeken inefficiënt. MD Alan Nunn daarover: 
“We hebben ons aantal trailers van vier naar 
drie terug kunnen brengen en daarmee 25% 
van die operationele kosten bespaard, maar 
aan de andere kant van een volumetoename 
van 40% kunnen profiteren.”

“Wij zijn enthousiast over het apparaat. Sedert 
het van der Combilift fabriek in Ierland Werk 
naar ons kwam en hier in een dag gebruiksklaar 
gemaakt werd, heeft onze dagelijkse werk-
zaamheden onmiddellijk verbeterd.” aldus Alan 
Nunn, MD, Imorex Shipping Services

Veilig en aangenaam 

Bestuurderscomfort en veiligheid staan hoger 
op de agenda dan ooit tevoren. Combilift heeft 
gebruikers verspreid over de globe naar hun er-
varingen gevraagd en die geanalyseerd en ver-
werkt en daarmee een zo veilig mogelije werk-
plek voor de bestuurder van de Combi-straddle 
carrier gecreëerd. 

“Australië bijvoorbeeld heeft globaal gezien de 
strengste arbeids- en veiligheidsvoorschriften,” 
merkt Martin McVicar op, “en precies die heb-

ben wij als onze standaard gekozen. De vol-
ledig geautomatiseerde operationele functies 
zorgen ervoor dat de bestuurder in z’n cabine 
kan blijven en beschut, voor welke weersom-
standigheden ook, zijn werk kan doen. Zo wordt 
inspannende handarbeid gereduceerd en wer-
ken op hoogte vermeden. De mogelijkheid om 
containers op de grond te kunnen lossen en la-
den is een verder voordeel.”

Maatwerk voor individuele wensen  

Combilift staat bekend om de reputatie, maat-
werkprodukten te kunnen leveren naar indivi-
duele wensen en die Combi-straddle carriers 
vormen daarop geen uitzondering. Naast de 
beschikbaarheid van diesel- of LPG-aandrijving 
is er nu ook een model met afstandsbediening. 
Klanten kunnen uit veel extra opties kiezen, 
zoals bijvoorbeeld 3-wielaandrijving, 20’ tot 40’ 
automatisch topspreader, een telescopeerbaar 
model, sneeuwkettingen, gewichtsnivellering, 
camerasystemen en airconditioning. 

Het eenvoudige en overzichtelijke design met 
de standaardfuncties maken de Combi-strad-
dle carrier tot een betrouwbaar werkpaard en 
gunstig in het onderhoud, waar ook ter wereld 
actief.
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Ruimteoptimalisatie

Het uitwerken van een ruimteoptimalisatie is een 
andere service die Combilift aanbiedt, zoals MD 
Martin McVicar toelicht: “Wij beschouwen ons 
niet alleen als producent van overslagtoestellen 
maar ook van loodsen en logistieke concepten. 
Ons gekwalificeerd ontwikkelingsteam ontwerpt 
loodsplannen met CAD- en 3D-simulatiesoft-
ware. Deze ontwerpen laten zien hoe de be-
schikbare ruimte optimaal benut wordt en de 
goederen optimaal verplaatst worden, om het 
even voor welke industriële of logistieke toe-
passing. Wij zijn een van weinige bedrijven die 
deze serivce volledig kosteloos aanbiedt, terwijl 

andere bedrijven kosteloos alleen basiskennis 
beschikbaar stellen en pas met een consultan-
cy opdracht op zak in de details duiken. Aan dat 
alles hangt natuurlijk een prijskaartje.“  

Niet alleen voor containers

Na de marktintroductie van de Combi-straddle 
carrier werd snel duidelijk, dat zowel het con-
cept als de eigenschappen zich in principe ei-
genen voor alle bedrijfstakken, waar grote ob-
jecten worden geproduceerd of overgeslagen 
en het aspect veiligheid in combinatie met een 
optimaal gebruik van de beschikbare ruimte 
prioriteit heeft. Dit geldt natuurlijk ook voor pro-

ducenten van beton- en staalprodukten, wind-
energiesystemen, buizenfabrikanten en andere 
producenten van projectlading en dit toont in 
het voorbijgaan wat voorbeelden van tevreden 
gebruikers van de Combi-straddle carriers.  
 
Combilift groeit

Dankzij de stabiele groei investeert Combilift £ 
40 miljoen in een nieuwe fabriek en hoofdkan-
toor op 46 ha groot terrein in Monaghan (Ierland). 
De nieuwe 46.000 m² grote fabriek is tweemaal 
zo groot als de twee huidige produktielocaties 
samen en zal eind 2017 operationeel zijn. Een 
deel van de straddle carrier produktie is al on-

dergebracht in een 15 meter hoog gedeelte van 
het nieuwe fabrieksgebouw. In het multifunctio-
nele complex wordt een R&D afdeling onderge-
bracht voor produktspecifieke testafdeling met 
kantoren. Deze uitbreiding creëert 200 nieuwe 
banen, overwegend voor hoogopgeleide techni-
ci en ontwikkelingsingenieurs en biedt Combilift 
de mogelijkheid,  zowel omzet als produktie in de 
komende vijf jaar te verdubbelen.   

www.combilift.com

Tel. Hoofdkantoor: 00 353 47 80500 (Ierland)

Tel. kantoor Duitsland: 00 49 170 206 1842  
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IXOLUTION
I N T E L L I G E N T  E X E C U T I O N

Standard software for
intermodal transport & logistics
www.ixolution.com Zwijndrecht [NL] & Nettetal-Kaldenkirchen [D]
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Veghel: 
van reachstacker 
naar portaalkraan

2005

Toen we in de zomer van  2005 een rondje 
over Nederland vlogen om onze luchtfoto’s 

te actualiseren, waren we o.a. ook op zoek naar 
de net nieuwe terminal in Veghel. 

Omdat we de terminallocatie niet vonden, raad-
pleegden we de toezichthouder op het luchtruim 
voor dat deel van Nederland, die ons er meteen 
heen loodste. De foto uit 2005 verklaart hopelijk 
enigszins waarom we de terminal niet meteen 
zelf vonden: klein en nog maar net gestart! 

2017

Nu (zo'n 12 jaar later) ziet het er in Veghel 
compleet anders uit: de containervolumes 
zijn gestaag gegroeid, de terminaloppervlakte 
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vervijfvoudigde en in plaats van de container-
overslag met water reachstackers uit de be-
ginjaren, heeft een spiksplinternieuwe KÜNZ 
portaalkraan in 2016 dit deel van de operatie 
overgenomen. Via de deels gemoderniseerde 
en vergrote vaarweg (het traject  Den Bosch – 
Veghel) kunnen nu ook grotere schepen Veghel 
bereiken. 
Voorheen was de route geschikt voor schepen 
met 2 containers breed en 2 containers hoog, 
nu voor schepen met 3 breed en 3 hoog. Los 
van de globale containerontwikkelingen, zullen 
deze capaciteitsuitbreidingen (portaalkraan en 
vaarwegverruiming) de positieve containeront-
wikkeling in Veghel een volgende boost geven.

De overstap naar de portaalkraan

De overstap van de water reachstackers naar 
de portaalkraan is de moeite waard om bij stil te 
staan alsook bij de kraan zelf waarin qua tech-
nische ontwikkeling KÜNZ wederom een aantal 
grote stappen vooruit gezet heeft. Maar alles 
op z’n beurt. Door de ligging van de terminal 
aan een kleinere vaarweg met een gereguleer-
de waterstand was de keuze voor de water re-
achstacker feitelijk logisch. Zowel binnenvaart 
als het wegvervoer kunnen daarmee perfect 
bediend worden en spoorvervoer is op deze lo-
catie niet aan de orde. Maar, zoals goed zicht-
baar is op de luchtfoto uit 2005, een reachstac-

ker operatie eist een behoorlijk deel van het 
beschikbare terrein voor zich op om (schade)
vrij te kunnen bewegen en dat gaat ten koste 
van de beschikbare opslagruimte. 

Belemmering van de groei

Met de gestaag groeiende activiteiten van de 
terminal nadert ook het moment waarop nau-
welijks nog opslagruimte beschikbaar is en 
verdere groei afgeremd wordt. Met een portaal-
kraan komen de rijpaden van de reachstacker 
te vervallen en als extra containeropslagruimte 
beschikbaar. Wel een enorme sprong, kijkend 
naar de investering!

Kostenoptiek

De grafieken op de pagina’s 13 en 15 laten zien, 
dat de systeemkosten van zowel een portaal-
kraan als van een reachstacker operatie elkaar 
behoorlijk naderen op het moment waarop het 
overslagvolume een zekere omvang gekregen 
heeft. De keuze voor de KÜNZ portaalkraan 
werd gemaakt op basis van dit inzicht resp. van-
wege de goede prijs-prestatie-verhouding. In 
de ontwikkeling van de Veghelse portaalkraan 
heeft de van Berkel groep heel haar logistieke 
ervaring ingebracht teneinde de operatie te op-
timaliseren en de kosten voor het onderhoud 
te reduceren. Zoals bijvoorbeeld een verlaging 
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van de windgevoeligheid of minder wrijving bij 
het kraanrijden, dat niet alleen lagere energie-
kosten betekent, maar ook minder slijtage aan 
de kraanwielen door een andere wielvorm.   

Met de KÜNZ portaalkraan is Veghel in staat 
verdere groei op dezelfde locatie te realiseren 
en daarmee de ingebruikname van satelietde-
pots voor lege containers vooralsnog te vermij-
den.    

Van Berkel Logistics

Van Berkel Logistics is de verbindende scha-
kel tussen binnenvaart en wegvervoer en heeft 
zich ontwikkeld tot een "full service" logistiek 
dienstverlener voor multimodaal vervoer. 

Dit vervoer staat synoniem voor servicege-
richtheid en kostenefficiency en is aantrekke-
lijk vanwege de betrouwbaarheid, "just-in-time" 

levering en de scherpe prijsstel-
ling. Bijkomend pluspunt is de be-
schikbare capaciteit op de water-
wegen en het duurzame karakter. 
Van Berkel Logistics verzorgt het 
volledige traject van zeehaven tot 
laad-/losadres en indien gewenst 
ook met "warehouse"-activitei-
ten. Naast multimodaal vervoer 
levert Van Berkel Logistics diver-
se aanvullende services zoals 
warehousing, stuffen en strippen, 
gasmetingen, kwaliteitskeuring, 
containerconditionering en het in-
hangen van linerbags.

Terminals Veghel en Cuijk

Van Berkel Logistics heeft twee 
terminals: Inland Terminal Veg-
hel en Inland Terminal Cuijk. Van 
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hieruit onderhouden wij vaste binnenvaartver-
bindingen met de zeehavens en verzorgen wij 
de uitlevering van de containers met een eigen 
vloot van trucks en trailers naar de laad- en los-
adressen in de regio. 

Daarmee vormen we de verbindende schakel 
tussen de regio en de rest van de wereld, zowel 
op intercontinentaal als continentaal (shortsea) 
niveau. 

Inland Terminal Veghel 

Inland Terminal Veghel is gelegen aan de 
Zuid-Willemsvaart en de snelweg A50 en is een 
van de grootste overslaglocaties in het hart van 
Oost-Brabant. 

De terminal is uitgegroeid tot een regionaal 
knooppunt, met een kadelengte van 500 meter, 
55.000 m2 opslagterrein en een hypermoderne 

portaalkraan. De terminal biedt 54 reeferplaat-
sen aan, zodat de food & feed klanten uit de 
regio uitstekend bediend kunnen worden. 

De dagelijkse afvaart naar Rotterdam Shortsea 
Terminals biedt verladers van continentale la-
ding in 45ft containers een snelle en betrouw-
bare verbinding naar onder andere Groot-Brit-
tannië en Italië. Inland Terminal Veghel is AEO 
gecertificeerd. 

Inland Terminal Cuijk

Deze terminal heeft een gunstige ligging aan de 
Maas en de snelweg A73, waardoor we perfect 
ontsloten liggen voor het gebied van Nijmegen 
tot en met Venlo. Via de A77/ E31 is er een goe-
de ontsluiting naar Nordrhein-Westfalen en het 
Ruhrgebied. In Cuijk beschikt Van Berkel  Lo-
gistics over een terrein van 20.000 m2 en een 
kadelengte van 200 meter. Met 16 reeferplugs 
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zijn de verladers hier ook van alle gemakken en 
services voorzien.

Warehousing en crossdocking

Door beide terminals worden warehouseactivi-
teiten aangeboden, wat interessante voordelen 
kan bieden wanneer importlading tijdelijk opge-
slagen moet worden. We kunnen dat aanvullen 
met de mogelijkheid van crossdocking. Dit zorgt 
voor sneller vervoer van de goederen. 

Bulkbelading containers

Van Berkel Logistics beschikt ook over de faci-
liteiten om bulkgoederen in containers te laden. 
Met deze werkwijze is het mogelijk meer volu-
me te laden en is geen linerbag nodig. 

Via geijkte weegbruggen kan Van Berkel Logis-
tics de geladen containers wegen. De terminal 
in Veghel beschikt over een zeer uitgebreide 
milieuvergunning die het mogelijk maakt om 
ook een grote verscheidenheid aan reststoffen 
op deze manier over te slaan en te vervoeren.

Maatschappelijk bewust

Bij Van Berkel Logistics staan we met beide be-
nen op de grond. Hoewel transport zijn weer-
slag heeft op het milieu, beseffen we dat wij dat 
effect kunnen verminderen. We willen bewust 
omgaan met onze bronnen en onze verant-
woordelijkheid nemen. 

Multimodaal vervoer is in dat opzicht een goede 
stap. Ook voor het milieu heeft deze vorm van 
transport duidelijke voordelen ten opzichte van 
transport volledig over de weg. Met alle afvaar-
ten van en naar de zeehavens besparen we de 
Nederlandse weggebruikers jaarlijks zo’n 500 
kilometer aan file. 

Inland Terminal Veghel is ‘lean & green’ gecer-
tificeerd. Wij hebben ons verbonden aan de 
doelstelling om in 5 jaar tijd de CO2-uitstoot met 
minimaal 20% terug te dringen en tegelijkertijd 
dezelfde vervoersprestatie te leveren. 

Begin 2017 zijn we gecertificeerd voor niveau 3 
van de CO2 prestatieladder. 

Van Berkel Groep

Van Berkel Logistics is ontstaan in 2005, toen 
Inland Terminal Veghel BV werd opgericht, als 
onderdeel van de Van Berkel Groep. 

De Van Berkel Groep is een familiebedrijf van 
Brabantse bodem, dat sinds de oprichting in 
1955 is uitgegroeid tot een veelzijdige, flexibele 
organisatie met ruim 140 medewerkers, acht lo-
caties en een uitgebreid machinepark. 

Andere bedrijven binnen de Van Berkel Groep 
zijn: Van Berkel Landschap & Infra, Van Ber-
kel Biomassa & Bodemproducten en Van Ber-
kel Bouwstoffen & Transport. In de Van Berkel 
Groep vindt u een partner die in staat is over 
deelgebieden heen te kijken en tegelijkertijd op 
elk gebied als specialist te boek staat.

KÜNZ

Het oostenrijkse bedrijf werd in 1932 door Hans 
Künz opgericht en is nog steeds voor 100% een 
familiebedrijf. Nadat aanvankelijk voornamelijk 

bouwkranen geproduceerd werden, kwamen 
in de 70er jaren containerkranen (RMG’s = rail 
mounted gantry cranes) voor intermodale termi-
nals en binnenhavens in het vizier. 

KÜNZ ontwikkelde zich in dit segment tot 
marktleider in Europa en Noord-Amerika door 
technisch “know-how”,  langdurige ervaring en 
stabiele kwaliteit. 

Met de voortschrijdende automatisering heeft 
KÜNZ ook grotere opdrachten aan land ge-
sleept voor levering van “automated stacking 
cranes” (ASC’s). 

Verder pluspunt van KÜNZ is het feit dat het 
complete productieproces van ontwerp tot eind-
montage in één hand ligt en de klant derhalve 
gegarandeerd een oplossing op maat krijgt.

Voortgaande innovatie

KÜNZ verbetert permanent de techniek van zijn 
kraanprodukten. De laatste innovatie is een  ae-
rodynamische draagbalk voor binnenhaven- en  
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containerkranen, die in Veghel voor het eerst 
gerealiseerd werd. Deze innovatie leidt niet 
alleen tot een lagere windgevoeligheid resp. 
luchtweerstand van de kraan, maar heeft nog 
een aantal positieve neveneffecten: 
 
● Minder energieverbruik (tot 30% minder),
● minder en kleinere onderdelen,
● lagere wieldruk, daardoor minder slijtage van 
de wielen, wielkransen en kraanrails,
● lichtere constructie voor intensief gebruik, 
met minder energieverbruik en lichtere infra-
structuur.

De “cf” (“vorm coëfficiënt van het windvlak” - 
windprofiel) van de aerodynamische draagbalk 
ligt bij 0,5 en dat is viermaal lager dan de gelijke 
waarde van de rechthoekige draagbalkprofielen 
van gangbare kranen. Deze innovatieve tech-
nologie heeft ook zijn effect op andere kraan-
componenten zoals het portaal en de hangende 
kraankat. In zijn geheel is het voor de wind rele-
vante oppervlak (ofwel de luchtweerstand) met 
50% gereduceerd in vergelijking met gangbare 
kraanwaarden.

Een verdere vernieuwing, die sinds 2007 in alle 
containerkranen wordt gemonteerd is de ge-
richte wielset. 

De levensduur van kraanwielen wordt beïn-
vloedt door:

● Kraanvervormingen door scheefloop tijdens 
het rijden van de kraan,
● de kraanrails en de kraantolerantie (de lig-
ging van de rails en het synchroon lopen),
● invloeden van zon, wind en overige weersin-
vloeden.

De KÜNZ wielset draait automatisch om een 
verticale pivot as met als gevolg:

● Minder horizontale krachten,
● optimale positionering (horizontaal en verti-
caal) op de rails ook bij onregelmatigheden,
● betere krachtenoverbrenging,
● onderhoudsvrije mechanische technologie,
● minder slijtage en daardoor een langere le-
vensduur van kraanwielen en rails.

Deze eenvoudige mechanische wiel-
setverbinding staat garant voor:

● Onderhoudsvrije verbinding tussen 
draaistel en wielenset,
● snel en eenvoudig onderhoud van 
de verbinding tussen draaistel en wie-
len,
● snelle en eenvoudige demontage 
ook na jarenlang gebruik. 

Deze componenten zijn door KÜNZ 
gepatenteerd.

Contact

Michel van Dijk

mvandijk@vanberkelgroep.eu

Michael Geiger

michael.geieger@kuenz.com

Nachtelijke fotoshooting 

Leo Adank is zelfstandig fotograaf en doet nachtfotografie 
als hobby. Overdag is hij lid van het management team 

van Etteplan Netherlands in Best (nabij Eindhoven) en  ver-
antwoordelijk voor de acquisitie. Et-
teplan is een Fins bedrijf, dat zich 
gespecialiseerd heeft op het terrein 
van Engineering, Iot (Internet of 
things & embedded software) alsme-
de technische documentatie en deze 
diensten wereldwijd aanbiedt.
  
In de vrije tijd en de weekenden is 
hij ’s avonds en ‘s nachts in opdracht 
van bedrijven met z'n fotoapparatuur 
onderweg om nachtelijke bedrijfsac-
tiviteiten in de camera te vangen. Met 
ruim 30 jaar ervaring als ondernemer en dienstverlener voor 
de industrie, produkten en bedrijfsprocessen doorziet hij snel 
de logistieke processen en heeft tegelijkertijd een scherpe blik 
voor de verborgen schoonheid van die bedrijvigheid en pro-
cessen, die zo door bijna niemand waargenomen wordt.

Sinds 2008 is de nachtfotografie zijn passie. Met de kenners-
blik vindt hij verlichte, kleurige en boeiende motieven. Hij “be-
vriest” ze meesterlijk in de nachtelijk atmosfeer en voert het 
oog daarheen waar werkelijkheid en een vleugje onwerkelijk-
heid met elkaar versmelten. 

Contact

www.leoadank.nl     of    +31 653726555
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Schatting op basis van gegevens van 43 havens = ± 80%  van de index
April 2017 ‐ schatting op basis van de Maart gegevens

RWI-SL containeroverslagindex valt terug

De containeroverslagindex van het RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsfor-
schung in Essen en het ISL Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik 

(ISL) in Bremen is in april 2017 duidelijk teruggevallen van (gecorrigeerd) 125,7 
naar 124,3. Dit kan duiden op een correctie na een ongebruikelijk sterke groei 
in Maart; immers de index ligt in April nog steeds boven het niveau van begin dit 
jaar. De neerwaartse correctie voor maart had rekentechnische oorzaken; de niet 
seizoensgecorrigeerde waarde werd, vergeleken tot de snelle schatting, met 0,4 
punten verhoogd.

In de index worden de lopend door het ISL verzamelde gegevens, in het kader 
van hun marktverkenningen, over de containeroverslag in internationale havens 
verwerkt. Omdat de internationale handel vooral per zeeschip afgewikkeld wordt, 
kunnen uit de containeroverslag betrouwbare conclusies getrokken worden t.a.v. 
de wereldhandel. Omdat veel havens al twee weken na afloop van een maand 
over hun activiteiten rapporteren, is  de RWI-ISL-containeroverslagindex een be-
trouwbare vroege indicator over de ontwikkeling van de internationale handel 
met bewerkte produkten en daarmee ook van de globale economische activiteit. 
In de index worden de containeroverslaggegevens van 82 internationale havens 
verwerkt, die samen goed zijn voor 60% van het globale containervolume. De 
snelle schating voor april baseert op de gegevens van 43 havens, die 80% van 
het in de index ondergebrachte volume verwerken.
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Sinds de jaren 90 biedt EUROGATE Intermo-
dal (EGIM),  een dochteronderneming van 

de grootste Europese zeehaventerminalopera-
tor, de EUROGATE groep, intermodale maat-
werkoplossingen voor het containertransport.

Als eerste private spooraanbieder voor contai-
nervervoer tussen de Duitse Noordzee-havens 
en het achterland, behoort EGIM inmiddels tot 
de betrouwbaarste operators in het gecombi-
neerde vervoer.

Naast de nationale spoorverbindingen zijn de 
bloktreinen van Bremerhaven en Hamburg 
naar de Hongaarse economische centra Buda-
pest en Nyirbator (de nieuwe terminal is gele-
gen in Noord-Oost Hongarije en ligt in de vijf-
landenhoek van het land; nabij de grenzen van 
Roemenië, Oekraïne, Slowakije en Polen) een 
belangrijke succesfactor in het EGIM-transport-
netwerk.

In slechts 27 uur en zonder locomotiefwissel 
overbruggen de bloktreinen de afstand van 
1.400 km, uitgevoerd door de private spoorbe-
drijven boxXpress.hu en FLOYD. 
In de jarenlange samenwerking mit I.C.E. 
Transport Hungary Kft. heeft EGIM ook bij het 
uitrijden van containers in Hongarije en aan-
grenzende regio’s een reputatie opgebouwd en 
hoog te houden.

I.C.E. Transport Hungary Kft
De Hongaarse partner van EGIM

I.C.E. Transport Hungary Kft werd in 1996 in 
Hongarije opgericht en is al sinds 15 jaar de 
Hongaarse agent van EGIM. De intensieve 
samenwerking van beide bedrijven manifes-
teert zich duidelijk in de operationele en acqui-
sitorische servicestrategie voor de Hongaarse 
clientèle, die in de eerste plaats uit rederijen en 
ddarna uit expediteurs bestaat. 

I.C.E verkoopt en boekt de containercapacitei-
ten op de bloktreinen en wikkelt dagelijks de op-
drachten en locale ritten af in nauw overleg met 
de collega’s in Hamburg.  Op deze manier wordt 
de benutting van de treinen geoptimaliseerd en 
de snelstmogelijke transittijden gegarandeerd. 
Modernste E-locomotieven en vaste wagongar-
nituren zorgen voor een hoog kwaliteitsniveau. 

Klantgericht

I.C.E. orienteert zich steeds naar de vraag van 
de klant en kiest bewust voor de persoonlijke 
benadering. 

Tot de strategie behoort natuurlijk ook het wer-
ven van nieuwe potentiële klanten, het ontwik-
kelen van nieuwe transportvarianten al naar 
gelang de behoefte en wensen, steeds met het 
doel zo mogelijk een langdurige zakenrelatie op 
te bouwen. 

Een van de momenteel belangrijkste projecten 
is de acquisitie voor de pas geopende terminal 
in Nyírbátor. Via deze terminal wordt sinds kort 
een directe verbinding aangeboden voor con-

tainers naar en vanuit Oost-Hongarije naar de 
Noord-Duitse havens. Tegelijkertijd biedt I.C.E. 
haar klanten een groen alternatief voor het weg-
transport, waarmee ook 45’ palletbrede contai-
ners vervoerd kunnen worden.

USA en Canada als thuismarkt

Specifieke markten voor I.C.E. Transport Hun-
gary Kft. zijn de Verenigde Staten en Canada. 
I.C.E. heeft zich als een van de eerste Hongaar-
se NVOCC’s  (= Non Vessel Operating Com-
mon Carrier) op FCL containertransporten op de 
Noordatlantische oceaanroute gespecialeerd. 

Het hoofdkwartier van I.C.E. Transport Co. 
Inc. ligt in New Jerseyen zo kan de klanten ter 
plaatse een breed scala aan logistieke diensten 
aangeboden worden nota bene vanuit het eigen 
bedrijf. 

Met een compleet netwerk van agenten en part-
ners van de I.C.E.-group bestaat de mogelijk-
heid om zendingen met het complete diensten-
spectrum van en naar alle havens wereldwijd 
aan te bieden.   

De Hongaarse connectie!
Samenwerking van drie spoorbedrijven om efficiënt spoorvervoer voor 
containers te kunnen bieden op een belangrijke Europese spooras
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FLOYD Zrt 
de feiten spreken voor zich

Bij de  liberalisering van de Europese spoorwe-
gen in 2004 kreeg FLOYD Zrt. haar vergunning 
en was daarmee de eerste private spoorweg-
maatschappij in Hongarije en opgericht met als 
doelstelling tractie aan te bieden in Hongarije 
alsmede in Centraal- en Oost-Europa. 

De liberalisering faciliteerde niet alleen het ont-
staan van nieuwe spoorbedrijven, maar bleek 
ook een katalysator voor de groei van het 
spoorvervoer en dus ook voor FLOYD. Het be-

drijf kreeg naast opdrachten vanuit Hongarije 
toenemend te maken met opdrachten uit het 
Europese buitenland. 

Zo kon FLOYD tractiediensten in Servië, Croa-
tië, Slovenië, Roemenië, Slowakije Tsjechië, 
Polen, Oostenrijk, Duitsland en Nederland aan-
bieden en verder uitbouwen.

Mijlpalen in de ontwikkeling

Zoals al eerder vermeld werd de EUROGATE 
groep in 2008 aandeelhouder in FLOYD Zrt. EU-

ROGATE  Intermodal  GmbH  verwierf in 2008  
een meerderheidsbelang van 64%.

Daarmee maakt FLOYD Zrt. vanaf dat moment 
deel uit van een grote internationale onderneming 
(de in verschillende landen van Europa actieve 
EUROGATE group). Tegelijkertijd nam I.C.E. Hol-
ding Kft. een aandeel van 36 % in het bedrijf. 

In 2012 verwierf FLOYD Zrt. de veiligheidslicentie 
voor het Oostenrijkse spoor en kon vanaf dat mo-
ment spoortransporten gaan ontwikkelen en ver-
volgens uit gaan voeren op Oostenrijkse grond-
gebied.

Betrouwbare partners

In Hongarije opereert FLOYD Zrt. volledig van-
uit de eigen organisatie, in de omringende en 
verder weg gelegen landen werkt men met part-
ners. 

De hoofdactiviteit van Floyd Zrt. In Hongarije is 
de tractie van boxXpress.hu-containertreinen 
op Hongaars en Oostenrijks grondgebeid. 

De licenties enerzijds en de samenwerking 
met solide partners anderzijds garanderen een 
vlekkeloze en punctuele operatie. Door hun 
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brede opleiding 
kunnen de ma-
chinisten actuele 
trajectinformatie 
zelf achterhalen 
en de voorkomen-
de rangeerwerk-
zaamheden zelf 
uitvoeren, wat de 
transportsnelheid 
ten goede komt. 
Bij onvoorziene 
wagonproblemen 
kan ofwel het ei-
gen mobiele team 
van FLOYD ofwel 
een ECM gecerti-
ficeerde subcon-
tractor de proble-
men ter plaatse 
oplossen en het 
proces bespoedi-
gend begeleiden.  

Groot 
wagenpark 
in Hongarije

Het wagenpark 
van FLOYD Zrt. is 
een van de groot-
ste in Hongarije. 
Het bedrijf be-
schikt over 13 ei-
gen locomotieven 
(5 electrische, 8 
diesel), die in Hongarije door 30 eigen machi-
nisten bediend worden; ten behoeve van de   
boxXpress bloktreinen, maar ook voor ander 
verkeer, zoals grensoverschrijdende olietrans-
porten vanuit Slowakije naar Hongarije, maar 
ook graantransporten door heel Europa.Als de 
capaciteiten het toelaten wordt ook met andere 
partijen samengewerkt op het vlak van range-
ren, tractie en wagononderhoud en –reparatie.

Contact

Dóra Kaszás

dora.kaszas@floyd.eu

Tel. +36 30 4549526

www.floyd.eu 
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D3512
Liebherr LRS645
Baujahr: 2012

DK071
Linde C4540

Baujahr: 2008

D3552
Linde C4531TL
Baujahr: 2010

D3546
Linde C4026CH
Baujahr: 2008

D3533
Kalmar DRF400-60C5
Baujahr: 2013

D3540
Kalmar DRF450-60S5
Baujahr: 2007

D3463
Kalmar DRF420-60S5
Baujahr: 2009

D3478
Kalmar DRF450-60C5X

Baujahr: 2005

D3490
Kalmar DRS4531S5
Baujahr: 2004

D3528
Kalmar DRF400-60C5
Baujahr: 2003

D3543
Kalmar DRF100-54-S6

Baujahr: 2010

D3541
Kalmar DRF100-54-S6

Baujahr: 2009

D3551
Fantuzzi CS45KL
Baujahr: 2004

D3549
SMV SC4531TB5
Baujahr: 2011

D3537
SMV SC2016CA
Baujahr: 2004

DK112
CVS Ferrari F478
Baujahr: 2012

D3510
CVS Ferrari F178
Baujahr: 1996

ML5012
Meclift ML5012RC
Baujahr: 2017

ML4212RC
Meclift ML4212RC
Baujahr: 2017

ML3012
Meclift ML3012RC
Baujahr: 2017

ML1812Rb
Meclift ML1812R
Baujahr: 2017

ML36CM
Meclift ML36CM
Baujahr: 2017

D3550
SMV 5/6 ECB100DS
Baujahr: 2011

DK089
SMV 5/6 ECB90
Baujahr: 2007

DK111
Kalmar DCF100-45E7
Baujahr: 2011

D3491
Kalmar DCF100-45E7
Baujahr: 2010

D3519
Kalmar DCF70-40E5
Baujahr: 2010

D3525
Linde C80/6

Baujahr: 2001

D3514
Hyster H22.00XM-12EC

Baujahr: 2013

D3436
Valmet TD4212
Baujahr: 1994

D3453
Steinbock Boss G4212CH/MKIVA-2

Baujahr: 1990

D3503
Valmet TD3012
Baujahr: 1985

D3535
SMV SL-22-1200A
Baujahr: 2005

D3534
Svetruck 13,6-120-32
Baujahr: 2013

D3397
Svetruck 13,6-120-32
Baujahr: 2008

D3442
Svetruck 1260-30
Baujahr: 2011
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Antwerp

WWW.DUBBELMANCONTAINERTRANSPORTEN.NL

INTERMODAL UPPER RHINE BARGE OPERATOR

ONE OF THE MOST EXPERIENCED CONTAINER 
CARRIERS ON THE RIVER RHINE

TRANSPORT WITH OWN STATE OF THE ART VESSELS

NEUTRAL, SERVICE ORIENTED, RELIABLE

SPECIALIZED IN FOLLOWING DESTINATIONS

 Ludwigshafen Mannheim

 Wörth Karlsruhe

 Strasbourg Neuf-Brisach

 Ottmarsheim Weil am Rhein

 Basel Birsfelden

 Rotterdam Antwerp

 Moerdijk Various inland terminals

ALSO OFFERING EXTRA SERVICES:

 • Containertransport on a door-to-door basis.

 • Special Shipments such as (oversized) crates, packages, boxes etc.

Nieuwlandsedijk 133  •  4926 AP Lage Zwaluwe
T +31 (0)168 48 01 00  •  F +31 (0)168 48 40 38  •  E info@ducotra.nl


