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Bij VDL Container Systems produceren we 

afzetsystemen voor afvalbeheer, logistiek, 

infra en bouw, industrie en landbouw. Niet 

alleen serieproductie, maar ook oplossingen 

op maat. Onze in-house engineers ontwerpen 

producten die zijn afgestemd op specifieke 

eisen. Deze aanpak is een essentieel onderdeel 

van onze bedrijfsfilosofie, net als de hoge 

kwaliteit normen, korte levertijden en 

betrouwbaarheid die ons hebben geholpen 

om een van de toonaangevende spelers in de 

transportbranche te zijn. 

Het op-, over-, afzetten en kippen van 

containers moet daarnaast ook makkelijk en 

veilig gebeuren. Daarom leveren we systemen 

van hoge kwaliteit waar je elke dag opnieuw 

op kunt vertrouwen. Met snelle levering en 

service vanuit dealers en agenten over de 

hele wereld voorkomen we stilstand van jouw 

processen. Dat bespaart geld. 

Spreaders & afzetsystemen

Onze spreaders vind je in havens, 

containeroverslagbedrijven en intermodale 

terminals. Met haakarm-, portaalarm-, kabel- en 

kettinginstallaties leveren we ook afzetsystemen 

voor vrachtwagens, trailers en voertuigen voor de 

(land)bouw, afvalinzameling, industriële, logistieke 

en dienstverlenende sector. 

Onderdelen voor onze containerhandlingsystemen 

laten we bij onze zusterbedrijven van VDL Groep 

maken. De afzetsystemen lassen en monteren we 

vervolgens in eigen huis. Dit maakt ons flexibel 

om op elk moment te produceren wat jij nodig 

hebt. Bovendien halen we hiermee de allerbeste 

kwaliteit in huis. Via ons online dealerportal regel 

je dan ook razendsnel een passende opbouw, 

service en reserveonderdelen. 

Dat we al tientallen jaren in de branche actief zijn, 

maakt ons niet minder innovatief. Integendeel: 

door goed naar jou te luisteren, maken we onze 

containerhandlingsystemen stukje bij beetje nóg 

innovatiever, betrouwbaarder en veiliger. Niet voor 

niets zijn we marktleider in de Benelux! 

IN HET KORT
•  Spreaders en afzetsystemen voor 

efficiënte en veilige containerhandling

•  Snelle levering van betrouwbare, 

kwalitatieve en innovatieve systemen

• Marktleider in de Benelux

•  Wereldwijd dealernetwerk voor lokale 

(after) sales en service

• Meer dan 150 vakmensen

• Onderdeel van VDL Groep 

EFFICIËNTE EN VEILIGE 
CONTAINERHANDLING
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DIT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN

Flexibiliteit

Wat voor systeem jij nodig hebt, hangt af van een 

aantal zaken. Wat je verwerkt of vervoert, het 

gewicht dat verwerkt moet worden en het chassis 

waarop het systeem moet worden opgebouwd 

bijvoorbeeld. Daarom produceren we geen 

standaard systemen, maar stel je zelf met onze 

specialisten je systeem samen. Zo werk je altijd met 

een installatie die volledig past bij jouw situatie.

Kwaliteit

Kwaliteit staat voorop in alles wat we doen: 

van onze producten tot onze communicatie en 

service. Dat zie je aan onze ISO-certificaten en 

betrouwbare systemen. Ze staan bekend als 

robuust en betrouwbaar. Door onze dealers 

zorgvuldig te selecteren en trainen, houden 

we jouw systemen ook tijdens gebruik op het 

allerhoogste niveau. Dat betekent dat jij efficiënt 

door kunt werken.

Innovatie

De wereld verandert en natuurlijk veranderen 

wij mee. Zo maken we onze spreaders en 

afzetsystemen steeds slimmer. Denk aan 

automatische meldingen wanneer je systeem 

onderhoud nodig heeft, of het uitlezen van data 

om problemen snel op te lossen en stilstand te 

voorkomen. Bovendien werken we met een focus 

op energie-efficiëntie, duurzame brandstoffen 

en elektrificatie aan een eco-vriendelijke 

transportwereld. Zo bespaar je met je keuze  

voor onze milieuvriendelijke systemen niet alleen 

kosten, maar draag je ook bij aan een verbeterde 

ecologische footprint. 

Veiligheid

Jij moet er zeker van zijn dat je duizenden 

tonnages veilig kunt verwerken. En dat voor 

langere tijd. Door veiligheid voorop te stellen 

in onze ontwerpen, voorkomen we uitval van 

inzetbaarheid. Ook hier werken we met belangrijke 

informatie uit de praktijk. Zo monitoren we de 

systemen geregeld in de praktijk samen met onze 

klant. En gaat ons team van engineers aan 

de slag met een nog beter ontwerp. 

Toegankelijkheid

Onze productielocatie zit in Hapert, onder 

Eindhoven vlakbij de Belgische grens. Hoewel we 

daar centraal zitten, werken we al jaren succesvol 

met dealers en agenten over de hele wereld. Er zit 

dus altijd een dealer bij jou in de buurt. Daarmee 

heb je jouw systemen snel in gebruik.

Snelheid

Vertraging in je processen kost geld. Daarom moet 

je containerhandlingsysteem snel en efficiënt 

werken. En bovendien blijven werken. Daarom 

leveren we onze producten en onderdelen 

razendsnel. En hebben je systemen onderhoud 

nodig? Onze dealers, agenten en servicemonteurs 

houden ze draaiende.
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Innovatief

WIJ ZIJN AL JAREN PARTNER VAN VDL CONTAINER 
SYSTEMS. HET ROBUUSTE ONTWERP VAN 
DE HAAKARM- EN PORTAALARMSYSTEMEN 
VORMEN HIERVOOR DE BASIS. ZE ZIJN 
ONDERHOUDSVRIENDELIJK, DAT ZORGT VOOR EEN 
JARENLANGE INZET VAN DE SYSTEMEN TEGEN LAGE 
TOTAL COST OF OWNERSHIP! WIJ ZIJN TROTS OP DE 
VELE CONTAINERSYSTEMEN VAN VDL DIE IN WEST-
NEDERLAND DAGELIJKS ACTIEF WORDEN INGEZET. 

Peter Wester 

Directeur Bevako Truck Hydraulics
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SPREADERS VOOR: 
• Havens

• Containeroverslagbedrijven

• Intermodale terminals

AFZETSYSTEMEN
• Haakarmsystemen

• Portaalarmsystemen

• Kabelsystemen

• Kettingsystemen

Voor vrachtwagens, trailers 

en voertuigen in de:

• (Land)bouw 

• Afvalinzameling 

• Industrie 

• Logistiek

• Dienstverlening

EIGEN PRODUCTIELOCATIE
 
 
VERKOOP VAN SYSTEMEN, SPARE PARTS  
EN SERVICE VIA DEALERS EN AGENTEN

WE KUNNEN TERUGKIJKEN OP EEN ZEER SUCCESVOLLE 
EN HARMONIEUZE ZAKENRELATIE MET VDL CONTAINER 
SYSTEMS. VDL’S STRATEGIE IN HET BIJZONDER PAST GOED 
BIJ DE ONZE ALS HET GAAT OM AANDACHT VOOR DE KLANT, 
KANSEN BENUTTEN EN HET AANPAKKEN VAN UITDAGINGEN. 
WE ZIJN BLIJ, OM ZO’N STERKE EN BETROUWBARE PARTNER 
AAN ONZE ZIJDE TE HEBBEN.

Markus Valks, Leiter Fahrzeugtechnik 

Michels GmbH & Co. KG

ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN
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AFZETSYSTYEEM
Bij VDL Container Systems produceren we afzetsystemen voor 

afvalbeheer, logistiek, infra en bouw, industrie en landbouw. 

 

Niet alleen serieproductie, maar ook oplossingen op maat. Onze 

in-house engineers ontwerpen producten die zijn afgestemd op 

specifieke eisen. Deze aanpak is een essentieel onderdeel van onze 

bedrijfsfilosofie, net als de hoge kwaliteit normen, korte levertijden 

en betrouwbaarheid die ons hebben geholpen om een van de 

toonaangevende spelers in de transportbranche te zijn.
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SPREADER
Bij VDL Container Systems produceren we spreaders voor ship-to-shore 

kranen (STS), portaalkranen (RTG/RMG), mobiele haven kranen (MHC).

 

Niet alleen serieproductie, maar ook oplossingen op maat. Onze 

in-house engineers ontwerpen producten die zijn afgestemd op 

specifieke eisen. Deze aanpak is een essentieel onderdeel van onze 

bedrijfsfilosofie, net als de hoge kwaliteit normen, korte levertijden 

en betrouwbaarheid die ons hebben geholpen om een van de 

toonaangevende spelers in de spreader industrie te zijn.



MOBILITEIT
ÉÉN VAN DE WERELDEN 
VAN VDL GROEP

Mobiliteit is van vitaal belang voor de wereld van vandaag en het 

economisch succes van samenlevingen. Tegelijkertijd zorgt de toenemende 

mobiliteit ook voor uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid, 

gezondheid en kwaliteit van natuur en leefomgeving. Om de wereld 

elke dag schoner en duurzamer te maken, is VDL volop bezig met 

mobiliteitsoplossingen, elektrificatie en het terugdringen van emissies. 

Wij zijn een belangrijke speler in de wereld van mobiliteitsoplossingen.  

In deze wereld richten we ons op ‘slimme’ mobiliteitsvraagstukken,  

zoals design, elektrificatie, connectiviteit, autonoom rijden en ‘mobility as 

a service’. Onze mobiliteitsoplossingen worden in eigen huis ontworpen, 

waardoor we ze ook kunnen toepassen op andere vormen van vervoer. 

We ontwikkelen voertuigen steeds meer als ‘dataverzamelaars’. Die geven 

niet alleen feedback over hun eigen prestaties, maar bijvoorbeeld ook over 

de impact op de leefomgeving. Dat alles draagt bij aan het creëren van de 

leefbare steden van morgen.

DOOR DE GROTE VERSCHEIDENHEID AAN 
MOGELIJKHEDEN DIE VDL KAN BIEDEN, 
KUNNEN WE IEDERE KLANT DE JUISTE 
CONTAINERHANDLINGSYSTEMEN LEVEREN.
 

Reto Trösch 

Directeur Trösch AG Fahrzeugbau
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VDL GROEP
KRACHT DOOR
SAMENWERKING
 

VDL Container Systems is er trots op deel uit te maken 

van VDL Groep. VDL Groep, met haar hoofdkantoor in 

Eindhoven, 100 bedrijven en meer dan 15.000 

medewerkers in 19 landen, richt zich op hoge 

innovatiewaarden en het verwerven van een unieke 

positie in elke branche. Bij VDL Groep geloven we dat 

technologie helpt om ons leven en de maatschappij te 

verbeteren. Daarom werken we voortdurend aan het 

realiseren van producten en oplossingen die dit ethos 

weerspiegelen en daaraan bijdragen. Zodat we 

toegevoegde waarde kunnen leveren aan de wereld 

om ons heen.

Diversiteit zit in ons DNA. In de vijf werelden van 

Mobiliteit, Wetenschap, Technologie & Gezondheid, 

Energie & Duurzaamheid, Infratech en Foodtech 

ontwikkelt en produceert VDL zeer diverse industriële en 

innovatieve producten en machines, van onderdelen tot 

eindproducten. Wij zijn altijd gedreven om het verschil 

te maken. Door te denken. Door te doen. En door 

vakmanschap en innovatie te combineren.

Als één van de grootste familiebedrijven van 

Nederland staan we midden in de samenleving. 

En eerlijkheid, respect en toegankelijkheid staan 

bij ons hoog in het vaandel. Vandaag, 

en morgen.

Wij zijn VDL. Wij staan voor kracht 

door samenwerking.

KRACHT DOOR SAMENWERKING





Meer weten over de mogelijkheden die 

we bij VDL Container Systems bieden? 

Of heb je specifieke vragen over 

toepassingen binnen jouw bedrijf? 

Bekijk onze website of neem contact 

met ons op via onderstaande gegevens. 

VDL Container Systems B.V.

Industrieweg 21

5527 AJ Hapert

 +31 (0)497 - 38 70 50

 info@vdlcontainersystems.com

 vdlcontainersystems.com
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HET VERSCHIL MAKEN 
VOOR DE WERELD 
VAN MORGEN


