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Kracht door samenwerking

VDL Containersystemen
ELK LAND IS AN D ERS EN ELKE KLA N T I S A N D ERS.

DAAR OM PR OD U C EER T VD L C O N TAI N ERSYSTEMEN , NA A ST SERI EMATI G E PRO DU C T I E , SP E C I F I E K

MAATWER K . D O O R EI G EN C O N STRU C TEU RS PASSEND G EMAA KT VO O R DE EI SEN D I E U E N D E

R EGELGEV ING I N UW LAN D STELLEN. VO O R O NS I S D AT VA N ZELFSPREKEN D . EVEN VAN Z E L F S P RE KE N D

ALS DE HOGE KWA LI TEI T, DO O RLO O PSN ELHEI D EN BETRO U WBA A RH EI D D I E O NS T O T E E N VA N

EUR OPA’S B ELAN G RI JKSTE SPELERS HEBBEN G EMAA KT I N D E TRA N SPO R TBRA N C H E.

Een nog steeds groeiend aantal opdrachtgevers is inmiddels vertrouwd met het complete
assortiment van VDL Containersystemen. Daartoe behoren onder andere haakarmafzetsystemen,
kabel
installaties, portaalarmafzetsystemen, afzetcontainers en containeraanhangers. Welke
toepassing u ook nodig heeft, u bent ervan verzekerd dat wij een oplossing aanbieden die
geheel aansluit op uw vraag.
INT E R NE CON STRU CTIEA FD ELIN G

Goed luisteren is een belangrijke kwaliteit van ons technisch team. Ze 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.
P R ODUC T IE IN EIG EN H U IS

Een reputatie krijg je niet, die verdien je. Onze reputatie van betrouwbaarheid en veiligheid
hebben we verdiend door altijd eerste kwaliteit te leveren. Daarom vindt de productie van kritische
onderdelen in eigen huis plaats. Hiervoor hebben we gespecialiseerde afdelingen lassen,
hydrauliek en pneumatiek 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 constructieafdeling.

K O RTE D O O R L O O P T I J D

De goede mensen en een soepele, effi
ciënte organisatie staan borg voor een
doorlooptijd die concurreert met die van
bulk
productie. U merkt dat direct
wanneer u een offerte aanvraagt en kort
daarop de calculatie 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 UIME P R AKTIJKERVA RIN G

Systemen bedenken en bouwen is één. Perfect werkende systemen afleveren is twee. Om
voortdurend voeling te houden met de praktijk beschikt VDL Containersystemen over een
eigen opbouwafdeling. Daar verzorgen we voor een aantal klanten in de regio de opbouw van
de diverse systemen, waaronder ook de gecombineerde opbouw van kraan en haak. Zo blijven
we op de hoogte voor wat betreft de nieuwste ontwikkelingen en verbreden tegelijkertijd
onze kennis en ervaring die nodig zijn om steeds opnieuw het maatwerk te leveren waarmee
u direct aan de slag kunt.

BE T R O U W B A R E PART NE R

COMPLEET A SSORTIMENT

In de transportbranche doet u investeringen voor de lange termijn. Dan is het goed om te

• Haakarmafzetsystemen

weten dat VDL Containersystemen een solide bedrijf is binnen een succesvolle groep. Dat

(schuif en schuif-knik)

geeft u de zekerheid dat u ook na een reeks van jaren uw onderdelen kunt betrekken en dat

• Kabelinstallaties

u voor service en onderhoud kunt bouwen op een sterke partij. Een partij met een krachtig

• Portaalarmafzetsystemen

dealernetwerk in Europa, dat garant staat voor goede bereikbaarheid en snelle reactietijden.

• (Speciale) afzetcontainers
• Containeraanhangers
PROFIEL

• Marktleider in Nederland en België
• Toonaangevend in Europa
• Ruime praktijkervaring
• Deskundige advisering
• Bewezen kwaliteit
• Weinig storingsgevoelig
• Korte doorlooptijd
• R&D in eigen huis/constructieafdeling
• Las afdeling
• Afdeling pneumatiek
• Afdeling hydrauliek
• Opbouwwerkplaats met E4 compliance
statement
• Ingericht op maatwerk
• Reparatie en onderhoudswerkplaats
• After sales & spare parts afdeling met
24-uurs service
• Optimale magazijnbeheersing
• Uitstekende reputatie dealers

VDL Groep
VDL Containersystemen is onderdeel van VDL Groep, een internationaal industrieel familiebedrijf
met 81 werkmaatschappijen, verspreid over 18 landen en met ruim 9.100 medewerkers. Het is
een bundeling van flexibele, zelfstandige bedrijven met elk hun eigen specialisme. De kracht van
VDL Groep zit in de onderlinge samenwerking tussen de bedrijven.
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, autoassemblage en bussen. Op het terrein van de
toeleveringen is VDL toonaangevend in metaalbewerking, mechatronische systemen en
modulebouw, kunststofverwerking en oppervlaktebehandeling. Onder de divisie autoassemblage
valt het produceren van personenauto’s voor derden. De divisie bussen bestaat uit chassis &
chassis modules, touringcars, openbaarvervoerbussen, mini- & midibussen, speciale projecten en
gebruikte bussen.
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