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Trelleborg presenteert slimme oplossingen op CeMAT 2016
Trelleborg Wheel Systems zal twee intelligente, nieuwe oplossingen voor de goederenbehandelingsmarkt
voorstellen op CeMAT 2016.
Naast de premium volle banden met Pit Stop Line zal Trelleborg ook het nieuwe I-Rent-systeem onder de
aandacht brengen. Dit laat handelaars in heftrucks toe om hun leasingklanten precies berekende
bandenkosten in een alomvattend contract te kunnen aanbieden.
Jean-Paul Mindermann, President Business Unit Industrial Tires, zegt: "Bij Trelleborg Wheel Systems zijn
wij van mening dat wij als strategische partner voor de heftruckindustrie ons voor de volle 100 % dienen in
te zetten om innovaties te leveren die waarde toevoegen voor onze klanten. We kijken graag verder dan het
product zelf en in plaats van enkel te denken als een fabrikant, willen we de toepassingenexpert zijn die
onze klanten helpt om hun doelstellingen te bereiken.”
Pit Stop Line maximaliseert de levensduur van industriële banden
Tot voor kort bestond er geen betrouwbaar middel voor gebruikers om op een makkelijke en nauwkeurige
manier te kunnen vaststellen wanneer massieve banden vervangen dienden te worden. Dat veranderde
toen Trelleborg de Pit Stop Line technologie introduceerde in zijn premium Trelleborg Elite XP- en
Trelleborg M2-banden.
De Pit Stop Line zorgt voor een onmogelijk te missen, visuele aanduiding wanneer een band vervangen
dient te worden. Op het moment dat een band zodanig versleten is dat er nog ongeveer 100 uur levensduur
voor de band over is, verschijnt een fel oranje lijn op het loopvlak. Eigenaars en operatoren van heftrucks
kunnen de vervanging beter plannen en dus ongeplande downtime voorkomen.
I-Rent helpt handelaars en eindgebruikers met transparante prijszetting
Tijdens de komende CeMAT stelt Trelleborg ook I-Rent voor, een webgebaseerde dienst die ervoor zorgt
dat heftruckhandelaars op een accurate manier alle kosten voor banden in een leasecontract kunnen
opnemen. Historisch gezien heeft slechts een klein percentage van de leasecontracten een voorziening voor
banden en in het algemeen niet tot tevredenheid van de gebruiker of de heftruckhandelaar.

I-Rent ondervangt dit door een nauwkeurige maandelijkse kost te geven voor banden gedurende de looptijd
van een leaseovereenkomst, wat betekent dat heftruckhandelaars aan hun gebruikers één enkele bron van
onderdelen en onderhoud kunnen aanbieden.
Mindermann besluit: "De twee slimme oplossingen die we voorstellen - de Pit Stop Line en I-Rent - zijn twee
voorbeelden waarbij we onze kennis van toepassingen gebruiken om aan de klanten meerwaarde te
leveren. De Pit Stop Line in onze banden is ontworpen om de productiviteit, veiligheid en duurzaamheid te
verhogen door het vervangen van banden te vereenvoudigen. I-Rent zorgt ervoor dat heftruck dealers het
voor hun klanten gemakkelijker kunnen maken door middel van alomvattende leasecontracten die de enige
band aanbieden die bewezen heeft dat het de productiviteit, veiligheid en duurzaamheid verhoogt.
"Wij zijn erg blij dat we beide oplossingen op CeMAT 2016 kunnen aanbieden en kijken ernaar uit om
klanten en bezoekers op onze stand te verwelkomen waar ze beide slimme oplossingen met hun eigen ogen
kunnen zien.”
De stand van Trelleborg Wheel Solutions op CeMAT - de grootste vakbeurs voor logistiek en supplychainmanagement ter wereld - bevindt zich in hal 25 ,stand F19 . De beurs loopt van 31 mei tot 3 juni 2016.
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Bedrijf en profiel van de Trelleborg group:

Trelleborg is wereldleider in geavanceerde polymeeroplossingen die cruciale toepassingen in veeleisende omgevingen afdichten,
dempen en beschermen. Deze innovatieve hoogwaardige oplossingen verhogen de prestaties van klanten op duurzame wijze. De
Trelleborg Group heeft een jaaromzet van ongeveer SEK 25 miljard (EUR 2,65 miljard, USD 2,94 miljard) in ruim 40 landen. De groep
bestaat uit vijf divisies: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg
Sealing Solutions en Trelleborg Wheel Systems. Daarnaast is Trelleborg voor 50% eigenaar van Vibracoustic, wereldleider in
trillingdempende systemen voor auto’s, bussen en vrachtwagens met een jaaromzet van ongeveer SEK 18 miljard (EUR 1,94 miljard,
USD 2,15 miljard) in ca. 20 landen. Trelleborg is sinds 1964 genoteerd aan de effectenbeurs van Stockholm en is opgenomen in de
Nasdaq Stockholm, Large Cap. www.trelleborg.com
Trelleborg Wheel Systems is een wereldleider op gebied van banden en complete wielen voor land- en bosbouwmachines, heftrucks
en andere behandelingsapparatuur. Het bedrijf levert hoogstaande gespecialiseerde oplossingen om meerwaarde te creëren voor
klanten. Trelleborg is partner van alle vooraanstaande producenten van trekkers en landbouwmachines. De jaaromzet bedroeg ca. 467
miljoen EUR en 3.295 medewerkers werken op 8 productielocaties over de hele wereld. www.trelleborg.com/wheels

