VDL
Containersystemen

Kracht door samenwerking

VDL Containersystemen
E lk land is anders en elke klant is anders. Daarom levert  VDL C ontainersystemen 

(voorheen VDL Smits Spreader Systems) niet alleen seriematige producten, maar ook veel 

specifiek maat werk. Producten die door eigen constructeurs specifiek zijn aangepast 

aan de eisen die u stelt. V oor ons is dat vanzelfsprekend. Even vanzelfsprekend als 

de hoge k waliteit, korte doorlooptijd en betrouwbaarheid die ons tot  één van de 

belangrijkste spelers hebben gemaakt in de spreaderbranche.

Een

nog

steeds

groeiend

aantal

opdrachtgevers is inmiddels vertrouwd
met het complete assortiment van VDL
Containersystemen. Daartoe behoren
onder andere spreaders voor Ship-toShore kranen, Yard en Gantry kranen,
JIB/mobiele havenkranen (hydraulisch en
elektrisch) én voor intermodaal kranen.
Daarnaast produceren wij rotators,
overhoogte frames en zogenaamde coil
ram attachments. Derhalve bent u altijd
verzekerd van de perfecte oplossing.

Eige n R& D a fdelin g

Goed luisteren is een belangrijke kwaliteit van ons technisch team. Onze ervaren specialisten
willen exact weten wat de vraag is, welke omstandigheden en regels een rol spelen. Voor de
algemene informatie hebben we up-to-date dossiers, maar van u willen we weten wat de
eisen en wensen zijn: deze vormen samen met onze kennis de basis voor een oplossing op
maat. Dat we daarin slagen, mag u afleiden uit het grote aantal opdrachtgevers met wie we
langdurige relaties onderhouden.
Pr oduct ie in eig en h u is

Onze reputatie van betrouwbaarheid hebben wij verdiend door altijd eerste kwaliteit te
leveren. Daarom vindt de productie van kritische onderdelen in eigen huis plaats. Bovendien
hebben we gespecialiseerde afdelingen lassen, hydrauliek en elektro ingericht. Daar werken
gekwalificeerde, ervaren medewerkers voor wie perfectie de standaard is. In hun werkopvatting
begint en eindigt alles met kwaliteit. De product- en procescontrole is daar een onderdeel van.
Voor hen én voor u is het prettig dat deze vakmensen in voorkomende gevallen direct kunnen
schakelen met de R&D afdeling.

K o rte d o o r l o o p t i j d

Goed opgeleide vakmensen en een soepele, efficiënte organisatie staan borg voor een con
currerende doorlooptijd. U merkt dat direct wanneer u een offerte aanvraagt en kort daarna
de aanbieding ontvangt. Die snelheid houden we er op het totale traject in. We doen dit mede
in de zekerheid dat we binnen de VDL Groep een groot aantal zusterbedrijven hebben met
metaalbewerking als specialisatie. Zij staan borg voor concurrerende prijzen en hoge lever
betrouwbaarheid. De gunstige doorlooptijd is ook het gevolg van de flexibele, no-nonsense
cultuur binnen onze organisatie.
R ui m e p r a k t i j k e rva ring

Spreaders ontwerpen en bouwen is één. Perfect werkende systemen afleveren is twee.
VDL Containersystemen houdt voortdurend voeling met de praktijk: zij volgt de nieuwste
ontwikkelingen op de voet en is alert op het verbreden van haar kennis en ervaring die nodig
zijn om steeds opnieuw het maatwerk te leveren waarmee u direct aan de slag kunt. VDL
Containersystemen beschikt over een ervaren team van technici die de spreaders installeren
en desgewenst onderhouden.

Be t r o u w b a r e part ne r

In de transportbranche investeert u voor
de lange termijn. Dan is het goed om te
weten dat VDL Containersystemen een
solide bedrijf is binnen een succesvolle
groep. Dat geeft u de zekerheid dat
u ook na een reeks van jaren uw
onderdelen kunt betrekken en dat u
voor service en onderhoud op ons kunt
bouwen. Een sterke partij met een
krachtig agentennetwerk, niet alleen in
Europa maar ook ver daarbuiten, dat
garant staat voor goede bereikbaarheid
en snelle reactietijden.

Compleet a ssortiment

• Ship-to-Shore spreaders
• Yard en Gantry (RTG’s / RMG’s) spreaders
• JIB/Mobiele havenkraan spreaders
• Intermodaal spreaders
• Spreaders voor lege containers
• Rotators
• Overhoogte frames
• Haakarmsystemen
• Portaalarmsystemen
• Kabelinstallaties
• Coil ram attachments
Profiel

• Ruim 35 jaar praktijkervaring
• Innovatieve R&D afdeling
• Complete ontwikkeling en productie
in de E.G. (Nederland)
• Ingericht op maatwerk
• ISO 9001 gecertificeerd
• ISO 14001 gecertificeerd
• Bewezen kwaliteit
• Korte doorlooptijd
• Eigen lasafdeling
• Eigen elektro-afdeling
• Eigen hydraulica-afdeling
• Installatie door eigen technici
• Eigen serviceafdeling
• Optimale magazijnbeheersing
• Uitstekend agentennetwerk

VDL Groep
VDL Containersystemen is onderdeel van de VDL Groep, een internationale onderneming met
ruim 7.100 medewerkers, verspreid over 79 werkmaatschappijen in 16 landen. De kracht van
de samenwerking binnen de VDL Groep biedt opdrachtgevers en andere relaties van VDL
Containersystemen extra zekerheid over de continuïteit.
VDL Containersystemen behoort tot de divisie eindproducten. Deze divisie omvat veersystemen
voor de automotive industrie, warmte-, koel- en luchttechnische installaties, installaties voor
de olie-, gas- en petrochemische industrie, productieautomatiseringssystemen, systemen
voor de agrarische sector, zonnebanken, dakkoffers, containerhandlingsystemen,   sigaren- en
verpakkingsmachines, componenten voor bulkhandeling en afzuiginstallaties en systemen voor
explosie- en brandbeveiliging.
De andere divisies omvatten toeleveringen en bussen. Op het terrein van de toeleveringen
is VDL toonaangevend in metaalbewerking, mechatronische systemen en modulebouw,
kunststofverwerking en oppervlaktebehandeling. De divisie bussen bestaat uit chassis & chassis
modules, touringcars, openbaarvervoerbussen, mini- & midibussen, speciale projecten en
gebruikte bussen.
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