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VOORWOORD
Beste klant, beste lezer,
Het is met groot genoegen dat ik jullie uitnodig om deze nieuwe uitgave van Construction te ontdekken. Ons magazine specifiek
gericht tot jullie,
onze professionele gebruikers.
Deze keer waren we te gast bij de Van Vliet
Group, een bedrijf dat deel uitmaakt van
Renewi en gespecialiseerd is in het verzamelen en verwerken van afval. Zoals steeds
meer andere recyclagebedrijven hebben ze
gekozen voor onze Brawler banden op één
van hun wielladers. Problemen met lekke
banden behoren tot het verleden en stilstand wordt zoveel mogelijk beperkt.
Anderzijds kiest Hitachi Construction Machinery Nederland duidelijk voor Trelleborg

om de mobiele kranen van het merk uit te
rusten. De T423 AMPT en de T440 AMPT
kenmerken zich door hun veelzijdigheid,
waardoor deze banden zowel te gebruiken
zijn op werven als voor transportwerkzaamheden.
Verder ontdekken jullie ook een kort verslag
van de Recycling beurs van Gorinchem,
waar onze EMR banden in de schijnwerpers
stonden!
Ik wens jullie veel leesplezier met deze
nieuwe editie. Omdat ons Construction
magazine vooral jullie magazine is, vragen
we jullie ook om opmerkingen en suggesties zeker door te geven!

Ludivine Agneessens
Marketing Manager Benelux
Trelleborg Wheel Systems Benelux

In November lanceerde Trelleborg
de EMR-serie bij CL Tyres in België

I

n november lieten CL Tyres en Trelleborg Wheel Systems
de professionals uit de industriële- en recyclagesector
kennis maken met de jongste telgen uit de banden
familie van Trelleborg.
“Het was de eerste keer dat we een dergelijk evenement
organiseerden en we kunnen terugkijkend zeggen dat
dit zeker voor herhaling vatbaar is.” zegt Bram Vermeij,
Construction Manager Benelux bij Trelleborg. Hij voegt toe:
“De EMR-serie behelst radiale grondverzetbanden die ontworpen zijn om te presteren in de zwaarste werkomstandigheden.
De EMR-banden bieden een optimale controle en grip, of men
nu op zand, rotsen, grind of grond rijdt. De samenstelling van
het materiaal is uitermate bestendig en garandeert een lange
levensduur. Een goede lastverdeling resulteert in verbeterd
rijcomfort en zal brandstof besparen.”

Trelleborg Wheel Systems Benelux
Brugse Steenweg 7, B-9940 Evergem, Belgium
Tel: +32 (0) 9 257 22 20
http://www.trelleborg.com/wheels/be
Verantwoordelijke uitgever: Brigitte Borgelioen Redactie: Christophe Daemen, Ludivine Agneessens
Foto’s: Trelleborg Wheel Systems, Christophe Daemen, Ludivine Agneessens
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De Recycling beurs
van Gorinchem
Eind november vond de 9de Recycling beurs plaats in de Evenementenhal
van Gorinchem (Zuid-Holland). Deze beurs is een complete recycling vakbeurs speciaal gericht op de verwerking van afval naar grondstof. Trelleborg
was natuurlijk aanwezig met de EMR-banden… en een leuke actie!

O

ndertussen is het event
een niet te missen contact
moment geworden voor al
wie te maken heeft met de huidige
afvalproblemen of interesse toont
voor de toekomstige innovaties en
trends in de verschillende vakgebieden. De bezoekers van deze professionele beurs komen informatie
winnen over concrete oplossingen,
nieuwe ontwikkelingen, maar ook
advies en tips van experts op het
gebied van afval, inzameling, sortering, verwerking en hergebruik van
grondstoffen.
Trelleborg maakte van de gelegenheid gebruik om de Brawler banden
voor te stellen. Deze banden winnen
steeds aan belang bij afvalrecyclingbedrijven omwille van hun slijtvastheid en rijcomfort. De shovel op de
Trelleborg stand was uitgerust met
Brawler Softride banden vooraan en
EMR 1030 banden achteraan. Een
ludieke manier om onze banden te
promoten op een bestaande machine. Daarnaast konden de bezoekers
deelnemen aan een leuke actie met

Beste mevrouw/meneer,
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving
omtrent de bescherming van uw privéleven,
de General Data Protection Regulation (EU)
2016/679, van kracht.
We hechten veel belang aan uw privacy en we
zorgen ervoor dat uw rechten gewaarborgd
blijven. We houden U op de hoogte over de
manier waarop we uw persoonlijke gegevens
behandelen en in welk opzichte.
In dat kader, willen we al de nodige informatie
verstrekken, en daarom zal U onze volledige
en up-to-date Privacy Notice vinden in onze
volgende uitgave.

een iPad als eerste prijs. De Brawler
Soft Ride band tentoongesteld op
de stand was voor 80% versleten.
En de vraag was hoeveel draaiuren
deze band al had gemaakt en nog
te maken had.
De winnaar was Hans Kersbergen
van de firma AEB uit Amsterdam. Hij
ontving onlangs een iPad. Inmiddels
heeft hij trouwens ook Brawler banden besteld!

Door de Privacy Notice te lezen, zal U het
volgende vernemen:
• Wie de Controller is, namelijk de entiteit die
beslist over de doelen en toepassingen van
de verwerking van persoonlijke gegevens,
in dit geval: Trelleborg Wheel Systems NV,
Brugse Steenweg 7, B-9940 Evergem,
België, tel.: +32 9 257 22 20;
• Hoe we uw informatie verzamelen en, meer
specifiek, welk type informatie verzameld
wordt door de mensen die marketing en
profiling activiteiten uitoefenen. Daarnaast
willen we uitleggen op welke wettelijke basis
we uw persoonlijke gegevens behandelen;

Links: Hans Kersbergen, wagenpark
beheerder van de Firma AEB.

• Hoe we de gewonnen informatie delen,
als het noodzakelijk is op basis van onze
legitieme belangen en aan wie, en hoe we
verzekeren dat uw persoonlijke gegevens in
alle veiligheid verzonden worden in navolging
van de bestaande wet. Anderzijds willen
we U verzekeren dat we uw persoonlijke
gegevens niet gaan verkopen aan andere
partijen;
• Hoe we omgaan met marketing
communicatie en hoe U de mogelijkheid
krijgt om andere communicatie afkomstig
van ons bedrijf te weigeren, op elk moment
en zonder bijkomende nadelen;

• Onze retention policy, of hoe we uw
informatie bijhouden en hoelang, alsook
de veiligheidsmaatregelen die we genomen
hebben.
• Uw recht om een klacht in te dienen als U
denkt dat één van uw rechten niet nageleefd
werd of als we uw persoonlijke gegevens
niet mogen behandelen volgens de General
Data Protection Regulation of andere
wetgevingen die van toepassing zijn omtrent
de bescherming van persoonlijke gegevens.
Als U opmerkingen heeft, of U wenst meer te
weten hierover kan U ons mailen naar: ludivine.
agneessens@trelleborg.com.
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Bij Renewi Van Vliet Groep in Nieuwegein (provincie Utrecht)

De Brawler
High Performance Solid
bieden bedrijfszekerheid!
Net als andere bedrijven moet een afvalrecyclingbedrijf ongestoord
kunnen blijven draaien om rendabel te zijn. Naast een vlotte
aan- en afvoer van producten zorgen de wielladers ervoor dat de
verwerkingslijnen optimaal blijven draaien en dat de vrachtwagens vlot
geladen worden. Om stilstanden te voorkomen werd de Komatsu WA470
wiellader van de houtverwerkingslijn een tijdje geleden met Brawler
banden uitgerust. We gingen begin december een kijkje nemen.
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D

e Van Vliet Groep verzorgt
sinds 1931 de inzameling
van afval. In de beginjaren was het bedrijf voornamelijk
actief in het slopen van gebouwen
en groeide vervolgens uit tot een
volwaardig afvalrecyclingbedrijf. In
1994 verhuist het bedrijf naar de
huidige locatie in Nieuwegein, waar
zo’n 250 mensen tewerkgesteld
zijn. Sinds 2000 maakt de Van Vliet
Groep deel uit van Shanks. Door
een fusie met Van Gansewinkel
zo’n 2 jaar geleden is vervolgens
Renewi ontstaan.
Stilstanden vermijden
Om de aanvoer van afval te verzorgen beschikt de Van Vliet Groep
over een 100-tal eigen vrachtwagens. Naast de verwerking van grofen bouwafval investeerde het bedrijf
ook in een houtverwerkingslijn. Op
jaarbasis wordt er zo’n 180.000
ton hout of anders gezegd bijna 1
miljoen m³ hout verwerkt. Dagelijks
worden dus tussen de 40 en 50
houtcontainers gelost en opnieuw
geladen richting verwerking. De
Komatsu shovel van de houtafdeling is inmiddels al een tijdje met
Brawler High Performance Solid
banden uitgerust. Deze banden
geven echt voldoening in deze moeilijke omstandigheden. Johan Peter
Post, de operationeel manager bij
Van Vliet Groep, vervolgt: ‘We zijn
met Trelleborg in contact gekomen
omdat we op zoek waren naar een
alternatief voor het gebruik van vol
rubberen banden. Onze bedoeling
was om stilstand van de machines
zoveel mogelijk terug te dringen
en ons personeel aan het werk te
houden. We hebben een tijdje ook
gewerkt met een twee componentenvulling maar deze oplossing gaf
ons geen voldoening. De Brawleroplossing is iets duurder maar daar
staat tegenover dat we genieten
van een langere levensduur, beho-

ren stilstanden tot het verleden en
genieten we van rust op langere
termijn. De slijtage is echt beperkt.
Ik denk zelfs dat de machine eerder
zal weg gaan dan de banden. En
onze shovels worden pas ingeruild
rond de 15.000 draaiuren. De
Brawler banden leveren anderzijds
heel wat besparingen op omdat
we geen lekke banden hoeven te
herstellen of te vervangen, waardoor de stilstanden beperkt blijven,
maar ook omdat de wiellagers het
niet meer begeven. De machinisten
genieten bovendien dagelijks van
een beter rijcomfort! Onze bandenleverancier komt de banden om
de 6 maanden checken, zodat we
eventuele problemen snel en efficiënt kunnen oplossen.’
De Brawler HPS Soft Ride
De Brawler HPS-banden (High
Performance Solid) zijn ontworpen
voor gebruik in veeleisende omgevingen zoals metaalschrootrecycling, afvaloverslag en mijnbouw.
De rubbervoering is tot 3 keer
slijtvaster dan die van luchtbanden.
Anderzijds zorgen de ovale openingen voor een betere vering tijdens het werk, terwijl de Soft Ride
voor een verlaging van de trillingen
zorgt, en daardoor ook voor een

Johan Peter Post (rechts): ‘De Brawler
banden lopen goed, we hoeven er
geen aandacht aan te schenken!’

betere bescherming van de machine en de bestuurder. Daarnaast is
het draagvermogen aangepast aan
de specifieke machines die in deze
sectoren ingezet worden, zoals
wielladers. De goede relatie tussen
Van Vliet Groep en de bandenleverancier Industrial Tyres Amsterdam
zorgde ervoor dat de wiellader
van Van Vliet uitgerust werd met
Brawler banden.

ENKELE KERNCIJFERS
De Van Vliet Groep uit Nieuwegein is
actief in de verwerking van grof- en
bouwafval, alsook de verwerking
van hout. Het bedrijf maakt deel uit
van Renewi, een groep die over 200
afvalverwerkingsbedrijven beschikt in
9 verschillende landen en zo’n 8.500
mensen tewerkstelt. Zo’n 89% van
het afval krijgt een tweede leven.

➞ De slijtage van de Brawler
banden is echt beperkt.
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Bij Hitachi Nederland in Oosterhout

Hitachi
vertrouwt op
Trelleborg om
de mobiele
kranen uit
te rusten

De kranen worden aangepast aan de specifieke noden
van de eindgebruikers in de werkplaats van het bedrijf.
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Investeren in kwaliteitsbanden
is niet alleen belangrijk in de
landbouwsector maar ook in de
sector van de openbare werken.
Omdat de mobiele graafmachines
in capaciteit toenemen is het
ook uiterst belangrijk om over
aangepaste banden te kunnen
beschikken. Daarnaast vragen de
zeer uiteenlopende toepassingen
en werkomstandigheden een
aangepast advies zodat de
klanten met de meest geschikte
banden hun werkzaamheden tot
een goed einde kunnen brengen.
We hebben Esther Navest en
Frank Roovers van Hitachi
Construction Machinery Nederland
ontmoet om meer te weten
hierover.
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itachi mobiele kranen
worden gebouwd in de
fabriek in Amsterdam
en vervolgens vervoerd naar de
werkplaatsen van HCM NL in
Oosterhout en Hoogeveen om ze
aan te passen aan de specifieke
wensen van de klanten. Frank
Roovers: ‘de Nederlandse markt is
zeer specifiek, zowel voor de nodige
aanpassingen op de machines
zelf als voor de bandenkeuze.
Voordien waren de mobiele kranen
in grote lijnen uitgerust met ofwel
dubbele wielen ofwel met de maat
620/50B22.5. Tegenwoordig
merken we dat meer en meer
klanten voor bredere banden
kiezen, zoals een 620 of een 650
bijvoorbeeld, om het draagvlak
te vergroten voor bepaalde
toepassingen. Ons gamma mobiele
kranen omvat modellen van 14
tot 23 ton en ik moet zeggen dat
de twee zwaarste modellen zeer
hoge eisen stellen aan de banden,
zeker als de machines regelmatig
over de weg verplaatst worden of in
combinatie met een sorteergrijper
werken, waardoor het gewicht van
de totale combinatie aanzienlijk
hoger is.’
De T423 AMPT en de T440 AMPT
Frank Roovers vervolgt: ‘omdat
mobiele kranen toch heel wat
wegen is het dikwijls een noodzaak
om banden op te pompen tot
5,5 bar om te voorkomen dat
deze doorbuigen en tenslotte
van de velg geraken. In deze
omstandigheden kunnen alleen
de beste banden stand houden.
Daarnaast is het ook belangrijk
om te investeren in velgen die
aangepast zijn aan deze specifieke
werkomstandigheden. De Trelleborg
HD velgen zijn ontworpen voor deze
moeilijke werkomstandigheden
en zijn bijgevolge een ware troef.’
Esther Navest vult aan: ‘Omdat de

Esther Navest
en Frank Roovers.

Nederlandse werkomstandigheden
sterk variëren voorzien we geen
standaard banden op onze
machines en opteren we liever voor
een aantal mogelijke oplossingen.
Dit is ook de reden waarom
de banden altijd bij ons in de
werkplaats op de machine geplaatst
worden. De mobiele kranen verlaten
de productielijn op zogenaamde
‘dummy’banden en krijgen
vervolgens hun definitieve banden
in de werkplaats. Om flexibel te
kunnen werken hebben we meestal
een set van de verschillende
bandenmaten op voorraad. De
laatste jaren merken we dat meer
en meer klanten voor de maat
650/45B22.5 opteren. Afhankelijk
van de werkomstandigheden is
het niet uitzonderlijk om klanten
tegen te komen die meer dan
10.000 werkuren doen met één set
banden. We raden dus sterk aan
om kwaliteitsbanden te gebruiken.
Mensen die veel op de baan zitten
met hun mobiele kraan zullen
natuurlijk vlugger voor een nieuwe
set banden moeten opteren.’
De T423 AMPT en de T440
AMPT kenmerken zich door hun
veelzijdigheid, waardoor deze
banden zowel te gebruiken
zijn op werven als voor
transportwerkzaamheden. De
hogere laadindex maakt het
bovendien mogelijk om deze
banden onder grotere mobiele
kranen te monteren.

ENKELE KERNCIJFERS
Het bedrijf Hitachi Construction
Machinery Nederland (HCM NL)
verdeelt onder andere de bandenen rupskranen van de constructeur
in Nederland en de Antillen. Op
jaarbasis verkoopt het filiaal
van de constructeur zo’n 100
mobiele kranen alsook zo’n 350
rupskranen. Deze machines worden
verkocht via een netwerk van 6
vertegenwoordigers en 6 dealers.
Naast de verkoop op zich zorgt
HCM NL ook voor de specifieke
aanpassingen van de machines
op basis van de noden van de
eindgebruikers.
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Prestaties geïnspireerd
door uw behoeftes

