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Het grotere plaatje Het grotere plaatje

3

WIST JE DAT?  
De warmte die vrijkomt bij het poedercoaten wordt opgeslagen in ‘hitte wisselaars’. 

Deze warmte wordt vervolgens gebruikt om onze kantoren en fabrieken in de winter 

te verwarmen.
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Productnieuws

positionering, waarbij de smartPILOT altijd terugkomt in de 

centrale (rechtuit) stand wanneer deze wordt losgelaten. 

Voor het eerst is ook het lastmanagementsysteem 

operationCONTROL geïntegreerd. Dit systeem contro- 

leert voortdurend hefhoogte en last. Zodra een last te 

hoog wordt geheven, klinkt een signaal en wordt een 

waarschuwing getoond op het display. Bovendien  

begint de smartPILOT te trillen. 

NIEUWE STAPELAAR IMPONEERT

REVOLUTIE IN HET 
WAREHOUSE

Na de introductie van de spraakmakende ETV 216i reach- 

truck, afgelopen jaar, presenteerde Jungheinrich begin  

dit jaar een nieuwe revolutie in het warehouse: de ERC 

216zi. De instaande stapelaar is voorzien van een volledig  

geïntegreerde lithium-ion accu, die – net als bij de  

reachtruck – niet langer de vorm van de truck domineert. 

En dat opent deuren die tot nu toe gesloten bleven.

Extreem compact
De grootste winst is terug te vinden in de extreem korte 

voorbouwmaat. De l2-maat van de truck is de kortste ooit 

en maar liefst 170 mm korter dan die van concurrerende 

trucks in dit segment. De ongekende compactheid  

maakt de ERC 216zi extreem wendbaar. Zelfs in de  

meest krappe ruimtes, waar tot nu toe de inzet van een 

instaande stapelaar ondenkbaar was, manoeuvreert de 

nieuwkomer probleemloos en veilig.

De veiligheid van de bestuurder wordt gewaarborgd  

middels vaste zij- en achterwanden aan het staplateau.  

De wanden zijn zo gemonteerd dat de opstapruimte  

niet wordt beperkt en het platform middels de bijzonder 

lage opstap makkelijk bereikbaar blijft. Voor maximale 

bescherming levert Jungheinrich een uniek bescherm- 

dak, voorzien van een riant doorkijkvenster.

Nieuw bedieningsconcept
De smartPILOT is eveneens vernieuwd. De decentrale  

positionering van het bedieningsconcept biedt de be-

stuurder altijd de meest ideale werkhouding. Alle functies 

kunnen met één hand worden bediend. En dat verhoogt 

zowel het comfort als de efficiency. Uniek is de centraal- 

Met de ERC 216zi introduceert Jungheinrich een nieuwe revolutie in het  

warehouse. De truck vormt de nieuwe benchmark als het gaat om prestaties, 

veiligheid en efficiency.

Bekijk de video op jungheinrich.nl/erc216zi

Door de kortere voorbouwmaat is de stapelaar makkelijk 

 te manouevreren.

https://www.jungheinrich.nl/lithium-ion-stapelaar/
https://www.jungheinrich.nl/lithium-ion-stapelaar/
https://www.jungheinrich.nl/lithium-ion-stapelaar/
https://www.jungheinrich.nl/lithium-ion/


Holbox is een internationaal georiënteerd 

familiebedrijf dat sinds 1976 is gespecialiseerd 

in ontwerp, design en productie van displays. 

“Samen met onze klanten doen we er alles 

aan om hun reclamecampagnes tot een succes te  

maken”, vertelt Managing Director Martijn Hol.

Die klanten komen voornamelijk uit de retail. Voor grote 

namen als L’Oréal, Heineken en Ahold worden op de  

productiefaciliteit in Echt de meest uiteenlopende  

displays ontworpen en geproduceerd. “We bieden een 

totaalpakket op het gebied van point of sale-materiaal; 

van ontwerp en eerste schets tot en met de productie 

9

Holbox stapt over op lithium-ion heftrucks

 LITHIUM-ION TECHNOLOGIE

ONDERHOUDSVRIJ 
ALTERNATIEF

8 Jungheinrich Journaal

Als één van de eerste bedrijven in Nederland koos Holbox voor hef- en 

magazijntrucks met lithium-ion technologie. Naast enkele lithium-ion stapelaars 

en palletwagens, leverde Jungheinrich meerdere EFG heftrucks die zijn uitgerust 

met de onderhoudsvrije accu’s. 

8 Jungheinrich Journaal

van displays, het verpakken en de logistiek”, licht Hol toe. 

Het bedrijf is marktleider in de Benelux en de op één na 

grootste speler in Europa. “Uniek is dat wij álle disciplines 

in eigen huis hebben. Daardoor zijn we minder afhankelijk 

van toeleveranciers en kunnen we maximaal inspelen op 

de wensen en eisen van onze klanten”, stelt Hol.

Accuonderhoud kon beter
Voor het intern transport tussen de verschillende afde-

lingen en het laden en lossen van goederen, zet Holbox 

elektrische palletwagens, stapelaars en heftrucks in. Het 

onderhoud aan de trucks verzorgt het bedrijf zelf. In het 

verleden zorgde dat wel eens voor hoofdbrekens. “Met 

name bij het accuonderhoud hadden we veel problemen”, 

licht Hol toe. “Het dagelijks onderhoud was arbeidsinten-

sief en gebeurde niet altijd correct. Zo werd weleens ver-

geten om het waterpeil te controleren en indien nodig bij 

‘Met het accuonderhoud 
hadden we veel problemen 

en we vonden dat dat   
beter kon en moest.’

MARTIJN HOL, MANAGING DIRECTOR

te vullen. Of er werd bijgevuld vóór het laden, waardoor 

de accu’s ‘overkookten’. In andere gevallen werden accu’s 

te laat, of juist te vroeg aan de lader gekoppeld, waardoor 

een accu soms vroegtijdig moest worden vervangen. We 

hadden het gevoel dat dat beter kon en moest.”

Voorloper met lithium-ion technologie
Toen een groot deel van de intern transportvloot twee 

jaar geleden toe was aan vervanging, ging Holbox op zoek 

naar een onderhoudsvrij en energiebesparend alternatief. 

Als één van de eerste bedrijven in Nederland nam Holbox 

in de zomer van 2017 meerdere lithium-ion heftrucks van  

Jungheinrich in gebruik. “Zij waren de eerste en destijds 

enige A-merk leverancier die het complete gamma aan 

trucks met lithium-ion technologie aanbood. Dus niet  

alleen elektrische palletwagens en stapelaars, maar ook 

Voor zijn complete intern transportvloot vertrouwt Holbox op de onderhoudsvrije en energiezuinige lithium-ion technologie.

Alles in eigen huis

Net als Jungheinrich levert ook Holbox alles uit eigen hand. Van ontwerp tot bedrukking en productie; alles  

gebeurt op de eigen locaties. Het bedrijf werkt met AutoCAD, maakt de eigen offset platen en heeft ook een eigen 

offset drukkerij. De benodigde prints worden op golfkarton gelijmd en verder afgewerkt. De matrijzen voor het 

stansen van de displays komen eveneens uit eigen productie en worden stuk voor stuk met de hand gemaakt.  

Ook het monteren en/of opzetten van de displays gebeurt bij Holbox intern. De displays worden slim ontworpen, 

zodat ze zo min mogelijk ruimte innemen tijdens het transport. 

‘Alle garanties en 
aanvullende service 

en onderhoud is bij één 
partij geregeld.’

Holbox stapt over op lithium-ion heftrucks
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Managing Director Martijn Hol: “Wij bieden een ruim scala 

aan displays die wij custom made maken.”

https://www.jungheinrich.nl/bedrijf/cases-en-achtergronden/doelstelling/holbox/
https://www.jungheinrich.nl/bedrijf/cases-en-achtergronden/doelstelling/holbox/


heftrucks”, licht Martijn Hol de keuze toe. “Bovendien kan 

je zo ook voor eventueel aanvullende service en onder-

houd bij één partij aankloppen en zijn alle garanties bij 

dezelfde partij geregeld. Daarnaast stond de voorlopersrol 

van Jungheinrich ons meteen aan. Innovatie staat ook  

bij ons hoog in het vaandel. Onze klanten vragen steeds  

vaker om innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld om op 

een zo milieuvriendelijke wijze te produceren”, vervolgt hij.

Betrouwbaar product én aanbieder
Twee jaar na de overstap kijkt hij tevreden terug op de 

keuze voor lithium-ion én die voor Jungheinrich: “De  

lithium-ion accu’s zijn onderhoudsvrij en kunnen pro-

bleemloos tussentijds worden geladen, zonder dat dat 

de levensduur negatief beïnvloedt. Het is voor onze 

chauffeurs een verademing dat ze de accu tijdens pauzes 

kunnen bijladen. Ook is de technologie minder belastend 

voor het milieu en zijn de laadpunten veel eenvoudiger  

in te richten. En het laden zelf is energiezuiniger.”  

De lithium-ion technologie en Jungheinrich zelf zijn  

betrouwbaar gebleken. “Tot de overstap hadden we  

geen contact met Jungheinrich”, geeft Hol aan. “Dan is 

het toch even aftasten en afwachten, maar ook daarover 

ben ik zeer te spreken. Jungheinrich is een betrouwbare 

partner gebleken. Ik zou zeker niet meer terug willen.”  

De lithium-ion accu’s kunnen probleemloos tussentijds worden geladen.

Holbox stapt over op lithium-ion heftrucks

Bekijk de video in de Journaal April-playlist 

op ons YouTube kanaal JungheinrichNL 

H O L B O X  B E D R I J F S P R O F I E L
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displays

400 fte

10

25.000 m2
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Meer informatie: 
jungheinrich.nl/call4service

Met Call4Service van Jungheinrich geeft u heel 
eenvoudig uw servicemeldingen aan ons door. 
Via de app of via uw PC/laptop. Dag en nacht, 
wanneer het u uitkomt.

> Tijdbesparend en zeer gebruiksvriendelijk
> 24/7 uw servicemeldingen aan ons doorgeven
> Zelf een voorkeursdatum en tijdstip opgeven voor

een afspraak met onze monteur
> Inzicht in uw vloot en status van uw servicemeldingen
> Rechtstreeks in contact met onze Serviceafdeling

Gebruik Call4Service via PC/laptop: 
call4service.jungheinrich.com

Altijd en 
overal uw 
servicemelding 
doorgeven!

Is uw truck defect? Wilt u 
een monteur inplannen? 
Meld het via Call4Service 
van Jungheinrich!

24/7
service en
ondersteuning

365
dagen per jaar

JH Call4serice advertentie A4.indd   1 25-03-19   09:42

https://www.youtube.com/JungheinrichTV
https://www.jungheinrich.nl/services/call-4-service-app/
https://www.apple.com/nl/ios/app-store/
https://play.google.com/store?hl=nl
https://www.jungheinrich.nl/bedrijf/cases-en-achtergronden/doelstelling/holbox/
https://www.jungheinrich.nl/services/call-4-service-app/
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Gevaarlijke stoffen kunnen – afhankelijk van de stof, de 

dosis en de omstandigheden – giftig, agressief, irriterend, 

brandgevaarlijk, kankerverwekkend, bedwelmend, explo-

sief of van invloed op de voortplanting zijn. Bovendien 

kunnen ze in vrijwel iedere werkomgeving voorkomen. 

Het is dus belangrijk om te weten welke verplichtingen 

gelden bij het werken met gevaarlijke stoffen.

Herken het risico
De Europese CLP-verordening is een vertaling van het 

wereldwijd geharmoniseerde systeem GHS dat is opge-

steld door de Verenigde Naties. Voordat chemische  

stoffen op de markt worden gebracht, moeten fabrikan-

ten, importeurs of distributeurs de potentiële risico’s  

van gevaarlijke stoffen en mengsels vaststellen en deze 

Voor de omgang met gevaarlijke stoffen gelden verschillende voorschriften, 

regels en normen. Logisch, want een ongeluk zit in een klein hoekje. Het is 

belangrijk om op de hoogte te zijn van wet- en regelgeving en te weten hoe u 

(de risico’s van) gevaarlijke stoffen kunt herkennen.

JUISTE MAATREGELEN WAARBORGEN VEILIGHEID

VEILIG WERKEN MET  
GEVAARLIJKE STOFFEN 

Producten voor een  
veilige werkomgeving

Tot de beheersmaatregelen behoren uiteraard 

persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals hand-

schoenen, veiligheidsbrillen, beschermende kle-

ding en speciale werklaarzen. Maar ook de juiste 

opslagsystemen, zoals speciale rekken voor een 

veilige opslag van vaten en lekbakken voor het op-

vangen of aftappen van bijvoorbeeld waterveront-

reinigende vloeistoffen. Mocht er onverhoopt iets 

fout gaan, dan zijn de juiste calamiteitenmiddelen 

eveneens onmisbaar. Denk dan aan bijvoorbeeld 

een oogspoelfles, soda, absorptiedoeken, stoffer 

en blik, maar ook aan afzetmaterialen, zoals pylo-

nen en afzetlinten. 

Bekijk het assortiment in onze webshop

indelen volgens geharmoniseerde richtlijnen. De stoffen 

moeten worden voorzien van gestandaardiseerde,  

uniforme etiketten, zodat werknemers en consumenten 

de risico’s van gevaarlijke stoffen herkennen en op de 

hoogte zijn van de werking en potentiële gevaren van 

de stoffen.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
De Arbowet verplicht iedere werkgever te zorgen voor 

een veilige en gezonde werkplek. Als onderdeel van de 

risico-inventarisatie en -evaluatie moet een werkgever 

ook de mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen  

beoordelen, onder andere door te inventariseren aan  

welke stoffen werknemers worden blootgesteld en in 

welke mate. Met de RI&E kan een bedrijf gestructureerd 

risico’s aanpakken en de kans op arbeidsgerelateerde 

gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum 

beperken. 

In de RI&E staat beschreven welke risico’s er kunnen zijn 

bij of door de opslag van gevaarlijke stoffen. Verder moet 

worden aangegeven welke beheersmaatregelen zijn 

getroffen – ook wanneer de blootstelling hoger is dan de 

vastgestelde norm. Bij het nemen van maatregelen moe-

ten bedrijven uitgaan van de arbeidshygiënische strategie. 

De arbeidshygiënische strategie verplicht bedrijven maat-

regelen in een verplichte volgorde af te handelen.  

Er zijn 4 niveaus:

Bronmaatregelen – Vervang de gevaarlijke 

stof voor een veiliger alternatief.

Collectieve maatregelen – Pas technische  

maatregelen toe die de risico’s voorkomen of 

beperken.

Individuele maatregelen – Pas organisatorische 

maatregelen toe, zoals taakroulatie, zodat werk- 

nemers minder risico lopen.

Beschermingsmaatregelen – Zorg voor persoon-

lijke beschermingsmiddelen voor werknemers.

Werkgevers moeten eerst de mogelijkheden op het 

hoogste niveau (niveau 1) onderzoeken voordat het niveau 

mag worden verlaagd. Het is alleen toegestaan om naar 

het volgende niveau te gaan als daar redelijkerwijs goede 

redenen voor zijn, bijvoorbeeld als de voorgeschreven 

maatregel technisch niet uitvoerbaar is. 

Meer weten? 

De Rijksoverheid helpt u op weg: 

www.chemischestoffengoedgeregeld.nl 

www.gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl 

www.zelfinspectie.nl 

1

2

3

4

Duidelijke wet- en regelgeving zorgt voor een veilig transport van gevaarlijke stoffen.

https://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl/
https://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl/
https://www.zelfinspectie.nl/
https://www.profishop.nl/opslag-van-gevaarlijke-stoffen/
https://www.profishop.nl/opslag-van-gevaarlijke-stoffen/
https://www.jungheinrich.nl/kennisbank/veiligheid/veilig-werken-met-gevaarlijke-stoffen
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‘Vanuit Wolvega 
kunnen we onze klanten 

binnen 48 uur uit 
voorraad leveren.’ 

JOHAN HELMICH, FACILITAIR MANAGER 

Met de bouw van een automatisch magazijn gaf Motip Dupli antwoord op de 

groeiende vraag naar opslagcapaciteit. Vijf kranen verzorgen nu de in- en uitslag 

van de pallets met spuitbussen en grondstoffen. Dat in dit deel geen mensen 

meer rondlopen, biedt het bedrijf uit Wolvega de kans om een beter 

brandbestrijdingssysteem in te zetten. 

Motip Dupli is een BRZO-bedrijf. BRZO staat 

voor Besluit Risico Zware Ongevallen. Daar-

onder vallen bedrijven met veel gevaarlijke 

stoffen waardoor ze onder een verzwaard 

controleregime van de provincie vallen. Bij Motip Dupli 

gaat het voornamelijk om spuitbussen met verf, die onder 

andere worden geleverd aan bedrijven in de industrie en 

retail. “Toen we in 1991 op deze locatie zijn gestart, maak-

ten we 6 miljoen spuitbussen per jaar. Vorig jaar zaten 

we op 80 miljoen spuitbussen”, vertelt Facilitair Manager 

Johan Helmich. Omdat de spuitbussen in de categorie 

gevaarlijke stoffen vallen, is de vraag naar opslagcapaciteit 

de afgelopen jaren flink gegroeid. “Dat heeft in de eerste 

plaats met de groei van het bedrijf te maken, maar ook 

met de toenemende vraag van klanten naar opslagruimte”, 

stelt Helmich. “Die willen zelf niet te veel gevaarlijke stof-

fen opslaan, omdat ze dan speciale voorzieningen moeten 

treffen. Daarom vragen ze of wij voor hen voorraad willen 

aanhouden. Vanuit Wolvega kunnen we deze klanten bin-

nen 48 uur uit voorraad leveren.”

Railgebonden kranen
Het bestaande magazijn dat ruimte biedt aan 7.500 pal-

lets werd te krap. Vanwege de toenemende vraag naar 

opslagcapaciteit was Motip Dupli genoodzaakt om 4.000 

pallets op externe locaties op te slaan. Allesbehalve ideaal, 

MINDER INTERN VERKEER  

MINDER
ONGEVALLEN

Johan Helmich: “Onze klanten willen zelf zo min mogelijk 

gevaarlijke stoffen opslaan en vragen ons om voorraad 

aan te houden.”

weet Helmich. “Dat betekent extra mensen op die locaties 

en extra transport tussen die locaties. Een dure oplos-

sing dus.” Aanvankelijk was Motip Dupli van plan om het 

bestaande magazijn in Wolvega nog eens te verdubbelen. 

Dat betekent nog meer medewerkers met nog meer sta-

pelaars om de pallets in de stellingen te zetten. Helmich 

kwam met een andere oplossing: een volledig automa-

tisch magazijn met railgebonden kranen in plaats van 

stapelaars. “Automatisering betekent minder intern verkeer 

en dus minder kans op ongevallen”, vertelt Helmich. 

Verbeterde brandveiligheid
Minstens zo belangrijk zijn de voordelen die een automa-

tisch magazijn biedt op het gebied van brandveiligheid. 

Het bestaande magazijn was voorzien van een sprinkler-

systeem. “We hebben hier verschillende typen sprinkler-

koppen. Het ene type is geschikt voor spuitbussen, het 

andere voor bijvoorbeeld kunststoffen. Bij inslag moeten 

we daarmee rekening houden, wat ten koste gaat van de 

flexibiliteit.” Een automatisch magazijn biedt de mogelijk-

heid om een andere oplossing te kiezen: het blusgas CO2. 

“Daarvan hebben we meer dan genoeg in de wereld”, 

lacht Helmich. “Bijkomend voordeel van CO2 is dat we bij 

een brand niet worden opgezadeld met vervuild bluswa-

ter.” Motip Dupli heeft op een steenworp van het manuele 

magazijn nu een automatisch magazijn met een hoogte 

van 18 meter gebouwd. Bij brand is de volledige ruimte 

binnen drie minuten gevuld met CO2: snel genoeg om 

elke brand snel in de kiem te smoren. 

Een corridor met twee rollenbanen verbindt het automatisch magazijn met het manuele magazijn.

https://automatisering.jungheinrich.nl/motip-dupli/
https://automatisering.jungheinrich.nl/motip-dupli/


DHL en Ricoh stappen over op lithium-ion

M O T I P  D U P L I  B E D R I J F S P R O F I E L

1967

Productie

200-300 5 kranen

2.950 m2

9.000 p.p.

Gestandaardiseerd op Jungheinrich
Het magazijn is volledig ingericht door Jungheinrich. De 

beslissing daarover was niet erg moeilijk. “Jungheinrich 

is al jarenlang een betrouwbare partner. In het verleden 

hadden we magazijntrucks van andere merken rondrijden, 

maar in de loop der jaren zijn we gestandaardiseerd op 

de stapelaars en elektrische palletwagens van Junghein-

rich. Datzelfde geldt voor magazijnstellingen”, verklaart 

Helmich, die voor het automatisch magazijn ook andere 

magazijninrichters heeft benaderd. “Maar Jungheinrich 

onderhoudt korte lijnen, beantwoordt onze vragen en 

geeft ons het gevoel dat we serieus worden genomen. 

Dat is wat we van een partner verwachten.”

Zelflerend WMS
Het magazijn telt 9.500 palletlocaties, verdeeld over vijf 

gangen. In elke gang rijdt een kraan die de in- en uitslag 

verzorgt. Voor de aansturing van de kranen zorgt het 

warehouse management systeem (WMS) van Junghein-

rich, dat is gekoppeld aan het ERP-systeem van Motip 

Dupli. “Dat is een zelflerend WMS”, legt Helmich uit. “Het 

systeem telt welke artikelnummers het vaakst worden uit-

geslagen. Die komen vooraan te liggen, zodat de kranen 

minder ver hoeven te rijden.” Omdat de pallets dubbeldiep 

worden opgeslagen, zijn de kranen uitgerust met tele-

scoopvorken. Als de achterste pallet nodig is, moet de 

kraan dus eerst de voorste pallet verplaatsen. “Het WMS 

zoekt voor die voorste pallet een vrije locatie in de buurt.” 

Branddeuren
Het automatisch magazijn is via een lange corridor  

verbonden met het manuele magazijn. In de corridor 

lopen twee rollenbanen die de aan- en afvoer van pallets 

verzorgen. Het ontwerp van de rollenbaan vergde nauw 

overleg met Jungheinrich en brandveiligheidsspecialisten. 

“Blussen met CO2 werkt alleen als de compartimenten in 

het automatisch magazijn kunnen worden afgesloten  

met branddeuren. Maar die branddeuren kunnen niet 

dicht als daar een pallet onder staat”, legt Helmich uit.  

“Jungheinrich heeft de besturing van de rollenbaan daar-

om aangepast. Een pallet die een compartiment verlaat, 

gaat pas de opening door als de eerste positie in het vol-

gende compartiment leeg is. Als het systeem bij de eerste 

tekenen van rookontwikkeling op ‘hold’ gaat, draait de 

rollenbaan nog even door om de openingen vrij te maken 

en de deuren te sluiten.”

Klaar voor verdere groei
Opslagcapaciteit heeft Motip Dupli voorlopig genoeg.  

Het automatisch magazijn is doorgaans voor vijftig tot  

zeventig procent gevuld. “Wij zijn klaar voor verdere 

groei”, vertelt Helmich, die de smaak inmiddels te pak- 

ken heeft. In zijn hoofd gaan ideeën rond voor verdere 

automatisering van de logistiek. “Maar dat is toekomst- 

muziek.”  

Brandveiligheid staat voorop bij Motip Dupli
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Een magazijn zonder mensen stelt Motip Dupli in staat 

om CO
2
 als blusgas in te zetten.

Het WMS is zelflerend; artikelen die vaak worden uitgeslagen, plaatst de kraan vooraan in de stellingen.

https://automatisering.jungheinrich.nl/motip-dupli/
https://automatisering.jungheinrich.nl/motip-dupli/
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In de afgelopen 47 jaar is 

Waterdrinker uitgegroeid 

van lokale plantenhan-

delaar tot één van de 

grootste wereldwijde exporteurs en 

groothandel van bloemen, kamer- 

en tuinplanten in Nederland. Met de 

opening van het Waterdrinker Green 

Trade Center vierde de onderneming 

afgelopen jaar een nieuwe mijlpaal. 

Het Green Trade Center is, met in to-

taal 25.000 m² aan planten, bloemen, 

potten en accessoires, het grootste 

groen gerelateerde inkoopcentrum 

van Europa. Het uitgebreide assorti-

ment telt meer dan 9.000 verschil-

lende soorten kamer- en tuinplanten, 

boomkwekerij artikelen, aangevuld 

met onderscheidende bloemen en 

toonaangevende merken potten en 

accessoires. “Zo bieden we onze 

klanten de mogelijkheid om alle 

benodigdheden in één keer op één 

plek te kopen en op één centrale plek 

af te rekenen”, vertelt Gerard Bus, 

Facilitair Manager bij Waterdrinker.

Orders picken tússen 
publiek
De opening van het Green Trade 

Center heeft impact op de logistieke 

operatie binnen Waterdrinker. “Ook 

de artikelen die we verkopen via 

onze B2B-webshop worden deels 

vanuit de winkel gepickt”, legt Bus 

uit. “Dat betekent dat onze order-

pickers tussen het winkelend publiek 

actief zijn.” Om dat op een veilige 

manier te kunnen doen, besloot het 

bedrijf zijn verouderde trekkervloot 

te vervangen. Bus: “Het rijgedrag van 

de vorige trekkers was onvoldoende 
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ORDERS PICKEN IN DE WINKEL  

MAATWERK 
TREKKERS

Facilitair Manager Gerard Bus: “We hadden behoefte aan uniforme, betrouwbare 

trekkers die 24/7 inzetbaar zijn.”

In het nieuwe Green Trade Center in Aalsmeer verzamelt Waterdrinker de 

webshoporders tussen het winkelend publiek. Om dit op een veilige en betrouw- 

bare wijze te kunnen doen, leverde Jungheinrich 15 maatwerk trekkers, die 24 uur, 

7 dagen per week inzetbaar zijn.

Productnieuws

EFG 6-SERIE 

DE STERKSTE

De EFG 6-serie is speciaal ontworpen

voor krachtige toepassingen in bij- 

voorbeeld de dranken- en bouwma-

terialengroothandel of in de machi-

nebouw. Met een hefcapaciteit tot 

9 ton en met een lastzwaartepunt 

oplopend van 600 tot 900 mm, biedt 

Jungheinrich één van de krachtigste 

elektrische heftrucks in de markt.

Hoogste prestaties

De tredes zijn ruim en de geklima-

tiseerde cabine past naadloos in de 

lijn van de andere EFG-heftrucks. De 

vlakke vloerplaat, de grote voetruim-

te, de comfortstoel met instelbare 

armleuning; alles is afgestemd op 

een stevige inzet. Bij de mastbedie-

ning zijn alle gangbare Jungheinrich 

systemen mogelijk: voor het rijden 

bestaat de keuze uit dubbelpe-

daal-optie of het enkele acceleratie-

pedaal met rijrichtingschakeling in  

de armleuning.  

Grootste portfolio

Jungheinrich brengt de EFG 6-serie 

in verschillende chassismaten (kort 

en standaard lang) waardoor het 

totaal op 14 verschillende truck-

modellen komt. Het is het grootste 

productportfolio in dit high-perfor-

mance heftrucksegment. Afhankelijk 

van de chassismaat zijn batterij- 

Jungheinrich presenteerde tijdens LogiMAT 2019 de EFG 6-serie elektrische 

heftrucks. Met een hefvermogen van 6 tot 9 ton is het de krachtigste 

Jungheinrich truckrange ooit. De EFG 6-serie is geschikt voor binnen- en  

buitengebruik onder de zwaarste omstandigheden. 

capaciteiten mogelijk van 1.240 Ah 

tot 1.548 Ah (80V). 

Bij de accu bestaat de keuze uit tradi-

tionele loodzuur en lithium-ion tech-

nologie. Dankzij het aandrijfconcept 

met twee AC aandrijfmotoren en 

twee synchrone reluctantiemotoren 

voor de hydrauliekpomp, levert de 

EFG 6-serie een maximaal vermogen 

bij een minimaal verbruik. 

Assistentiesystemen helpen mee

Een uitgebreide reeks assistentie 

systemen zorgt voor optimale 

veiligheid. addedVIEW levert extra 

zichtbaarheid door vier digitale 

camera’s die de truck en zijn omge-

ving rondom in beeld brengen. Het 

systeem zoneCONTROL zorgt onder 

andere voor automatische snelheids-

beperking bij knelpunten en waar-

schuwingen voor de aanwezigheid 

van andere trucks en personen in 

het werkgebied. 

Bekijk de demovideo op 

jungheinrich.nl/efg6

De EFG 6-serie is de zwaarste elektrische heftruckserie van Jungheinrich.

https://www.jungheinrich.nl/efg6/
https://www.jungheinrich.nl/efg6/
https://www.jungheinrich.nl/bedrijf/cases-en-achtergronden/doelstelling/waterdrinker/
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1972

Bloemen & planten

350 fte 56

38.000 m2

3.000 karren

persoonsgebonden Waterdrinker 

RF-druppel (die tevens wordt ge-

bruikt voor toegangscontrole door 

het hele pand) logt de dag- of nacht-

chef in en kan hij de trekkers toewij-

zen aan de flexwerkers. “De veiligheid 

op de vloer is dankzij de intelligente 

sleuteltechnologie absoluut verbe-

terd. De trekkers worden nu écht 

gebruikt waarvoor ze zijn geleased. 

Bovendien wordt er merkbaar zorg-

vuldiger met de trekkers omgegaan. 

Ik verwacht dan ook dat het aantal 

schades afneemt en de onderhouds-

kosten zullen dalen”, verklaart Bus.

Gegarandeerd 24/7 
inzetbaar
Om de gewenste inzetbaarheid 

24 uur, 7 dagen per week te ga-

randeren, heeft Jungheinrich voor 

elke trekker een wisselaccu en een 

energiezuinige HF-lader geleverd. 

Bus: “We rijden de accu’s in principe 

leeg en hoeven slechts één keer in de 

twee dagen te wisselen. Dat wisse-

len gaat snel en eenvoudig. Binnen 

slechts enkele minuten is de trekker 

weer inzetbaar”. 
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Bekijk de video in de Journaal 

April-playlist op ons YouTube 

kanaal JungheinrichNL 

Het wisselen van de accu gaat snel en eenvoudig en neemt hooguit 10 minuten in beslag. 

Een wisselaccu en een bijbehorende, 

energiezuinige HF-lader garanderen 

24/7 inzetbaarheid.

betrouwbaar. Bovendien werken we 

met flexkrachten en is er behoefte 

aan een uniforme bediening.”

Trekkers op maat
De Facilitair Manager benaderde 

huisleverancier Jungheinrich, die 

een trekker op proef leverde. “Die 

proeftrekker voldeed niet aan al onze 

wensen. Door de standaard curve- 

CONTROL remde hij automatisch 

af in de bocht, waardoor de karren 

gingen scharen. Daarnaast was de 

stabiliteit onvoldoende hoog voor 

onze inzet”, aldus Bus. Beide proble-

men bleken echter eenvoudig op te 

lossen. De curveCONTROL wordt via 

de besturing van de trekker uitge-

schakeld. De spoorbreedte is voor de 

extra gewenste stabiliteit vergroot. 

“De aanpassingen en de daadkracht 

van Jungheinrich waren voor ons 

overtuigend genoeg om de knoop 

door te hakken”, geeft Bus aan. 

“We zijn echt zeer tevreden met de 

trekkers die voor ons op maat zijn 

gemaakt. Dat begint al bij de uitstra-

ling. De hele vloot ziet er gelikt uit. 

Met die professionele uitstraling is de 

eerste winst al binnen. Daarnaast is 

het rijgedrag uitermate soepel.” 

Onbevoegd gebruik is niet 
meer mogelijk
In totaal heeft Waterdrinker 15 nieu-

we trekkers in gebruik genomen. De 

trekkers worden geleased voor een 

periode van 84 maanden, inclusief 

accuonderhoud en BMWT-keuringen. 

Om onbevoegd gebruik tegen te 

gaan, zijn alle trekkers uitgevoerd 

met het EasyAccess systeem. Via een 

‘Ik verwacht dat 
het aantal schades 

afneemt en de 
onderhoudskosten 

zullen dalen.’
GERARD BUS, FACILITAIR MANAGER

De intelligente sleuteltechnologie Easy- 

Access voorkomt onbevoegd gebruik.

https://www.youtube.com/JungheinrichTV
https://www.jungheinrich.nl/bedrijf/cases-en-achtergronden/doelstelling/waterdrinker/
https://www.jungheinrich.nl/bedrijf/cases-en-achtergronden/doelstelling/waterdrinker/
https://www.jungheinrich.nl/bedrijf/cases-en-achtergronden/doelstelling/waterdrinker/
https://www.jungheinrich.nl/bedrijf/cases-en-achtergronden/doelstelling/waterdrinker/


de horizontale positie in het gangpad 

aan. Als de truck vervolgens de coör-

dinaten van de doellocatie ontvangt, 

kan de kunstmatige intelligentie in de 

navigatiemodule razendsnel uitreke-

nen hoe de optimale beweging van 

de truck eruit moet zien. 

De doellocatie ontvangt de truck van 

het warehouse management systeem 

(WMS), dat de inslag-, uitslag- en 

orderpickopdrachten naar de hef-

truckterminal stuurt. De navigatiemo-

dule vertaalt de betreffende opslag-

locaties in coördinaten en stuurt die 

naar de truck. Zodra de chauffeur een 

opdracht heeft afgerond en bevestigd 

via de truckterminal, ziet hij op het 

display of de truck vooruit of achter-

uit moet rijden. Hij hoeft dan alleen 

nog maar de rijhendel in de juiste 

richting te bewegen. 

Binnen twee  
jaar terugverdiend
Magazijnnavigatie is geschikt voor alle 

Jungheinrich smallegangentrucks: 

voor de verticale orderpicktrucks 

uit de EKS-serie, maar ook voor de 

trucks uit de EKX-serie die voor-

namelijk worden ingezet voor het 

verplaatsen van pallets. De terugver-

dientijd is afhankelijk van de omvang 

van de operatie en de wijze waarop 

de machines worden ingezet. In situ-

aties met relatief veel gangwissels is 

de tijdwinst naar verhouding minder 

groot; de navigatiemodule levert 

immers vooral profijt op bij het rijden 

in een gang, niet tussen twee gangen. 

Maar ook in magazijnen met één of 

twee smallegangentrucks is de inves-

tering van de navigatiemodule vrijwel 

altijd binnen twee jaar terugverdiend. 

In een handomdraai 
geactiveerd 
Wat bijdraagt aan de korte terugver-

dientijd, is dat de laatste generatie 

smallegangentrucks al zijn voor- 

bereid op magazijnnavigatie. In een 

handomdraai is de module op deze 

machines geactiveerd. Dankzij de 

Een smallegangentruck besturen 

vergt enige behendigheid; één tel te 

vroeg of te laat starten met heffen 

gaat direct ten koste van de efficiën-

tie. Door diezelfde truck te voorzien 

van magazijnnavigatie, kiest de truck 

altijd de meest optimale rijweg op zijn 

pad naar de volgende bestemming. 

De chauffeur hoeft niet meer op zijn 

heftruckterminal te kijken voor de 

Sneller manoeuvreren in smalle gangenSneller manoeuvreren in smalle gangen
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Wie alles uit zijn smallegangentruck wil halen, zal bij elke rit de optimale rijweg 

moeten kiezen. Vrijwel altijd is dat een diagonale beweging, maar wanneer moet de 

chauffeur die inzetten? Met de module magazijnnavigatie hoeft hij daar niet meer 

over na te denken. Daardoor stijgt de efficiëntie met maximaal 25 procent.

volgende opslaglocatie of na te den-

ken over de diagonale beweging. Een 

vingerbeweging is voldoende om de 

truck het werk te laten doen.

Stijging efficiëntie 
Door inzet van magazijnnavigatie 

stijgt de efficiëntie in het smalle- 

gangenmagazijn met minimaal 

15 procent, in sommige gevallen 

oplopend tot maar liefst 25 procent. 

Dat is niet alleen het resultaat van de 

optimale rijweg die de smallegangen-

truck aflegt. De efficiëntie stijgt ook 

omdat de chauffeur geen tijd meer 

verliest met het zoeken naar de juiste 

opslaglocatie of het manoeuvreren 

op de laatste millimeters. Hij hoeft 

zich alleen nog maar te concentreren 

op zijn kerntaak: het in- en uitslaan 

van pallets of het verzamelen van 

producten. De rest doet de truck - 

snel, efficiënt en foutloos.

Koppeling met WMS
Hoe werkt magazijnnavigatie? Door 

optimaal gebruik te maken van de 

transponders in de vloer. Die sturen 

de truck niet alleen de juiste richting 

op, maar geven met een nauwkeu-

righeid van enkele millimeters ook 

Jungheinrich Logistic Interface is  

ook de koppeling met het WMS  

geen probleem. Sinds de introductie 

van magazijnnavigatie zijn via deze  

middleware al meer dan duizend 

koppelingen met negentig verschil-

lende WMS-systemen gerealiseerd. 

Aanpassingen in die WMS-systemen 

waren daarvoor niet of nauwelijks 

nodig. Kortom: ook praktisch gezien 

bestaan geen belemmeringen  

om snel te starten met magazijn- 

navigatie. 

Van half- naar volautomatisch
Met de module magazijnnavigatie verandert uw smallegangentruck in een halfautomatische machine. Zodra  

uw chauffeur het startsein geeft, zoekt de truck zelf zijn weg naar de volgende bestemming. Wilt u nog een stap 

verder gaan en denkt u aan volledige automatisering van uw smallegangenmagazijn? Dan is het verstandig om al 

bij de inrichting daarmee rekening te houden. Een volautomatisch smallegangenmagazijn stelt namelijk specifieke 

eisen aan de vlakheid van de vloer, de breedte van de gangen en de doorbuiging van de liggers van de stellingen.

De navigatiemodule is te activeren op onze smallegangentrucks en 

hoogbouwtrucks, zoals de EKX.

De navigatiemodule maakt het werk van de chauffeur een stuk eenvoudiger.

ASSISTENTIESYSTEEM HELPT DE BEDIENER

NAVIGATIEMODULE 
VERHOOGT EFFICIËNTIE

https://automatisering.jungheinrich.nl/optimaal-rendement-smalle-gangen-truck/
https://automatisering.jungheinrich.nl/optimaal-rendement-smalle-gangen-truck/


Fast & Fluid Management is wereldmarktleider 

in het ontwikkelen, produceren en verkopen 

van point-of-sale doseermachines en -schud-

ders en hieraan gerelateerde services voor re-

tail-, DIY- en industriële toepassingen. Alle componenten 

en de software worden in eigen beheer ontwikkeld. Vanuit 

de productiefaciliteit in Sassenheim worden de producten 

geleverd aan verffabrikanten wereldwijd. Het bedrijf streeft 

een lean productie na en is continu op zoek naar verbe-

terpotentieel. “Zo zijn we slimmer en op lijn gaan produ-

ceren”, vertelt Logistiek Manager Cor Schaap.

De aanpassingen, in combinatie met een toename van de 

productie, zorgden er tevens voor dat de toch al beperk-

te ruimte nóg krapper werd. “In de afgelopen jaren is het 

aantal vrije vierkante meters met tweederde afgenomen”, 
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DUIDELIJK VOOR IEDEREEN

VERKEERSPLAN OP MAAT
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Met de realisatie van een verkeersplan op maat zet Fast & Fluid Management  

een nieuwe stap in zijn streven naar continue verbetering. Dankzij het plan is het 

veiligheidsbewustzijn gegroeid en de veiligheid op de vloer verder verbeterd.

vult Marcello Breuer, Teamleider Magazijnen, aan. “Op 

sommige plekken ontbrak het overzicht”, weet Production 

Engineer en Preventiemedewerker Johan de Bruin.

Het Veiligste Magazijn van Nederland
“De veranderingen mochten de veiligheid op de werkvloer 

niet in gevaar brengen. Veiligheid staat bij ons hoog in  

het vaandel. Prioriteit 1 is dat onze medewerkers aan het 

einde van hun werkdag weer gezond naar huis gaan”, 

aldus Peter van Driel, Director Human Resources. 

In 2016 ontving Fast & Fluid Management een eervolle 

vermelding bij de verkiezing van Het Veiligste Magazijn 

van Nederland. In 2017 werd Fast & Fluid Management 

genomineerd voor de verkiezing ‘IJzersterk bedrijf‘ van 

5xbeter, een samenwerking van partijen in de metaal- 

bewerking en metalektro. Uit beide juryrapporten kwam 

een aantal aanbevelingen naar voren, waaronder het  

ontwerpen en invoeren van een verkeersplan. Samen  

met Jungheinrich is vervolgens een verkeersplan op 

maat ontworpen.

Duidelijke markering is doeltreffend
Het resultaat is even doeltreffend als simpel: een duidelijk 

gemarkeerd looppad met kleurscheiding. Van Driel: “De 

ruimte was té beperkt om een dedicated looppad te reali-

seren. Vandaar dat we hebben gekozen voor een compro-

mis, waarbij de kleurscheiding de alertheid verhoogt. Het 

groene gedeelte is uitsluitend voor voetgangers en op het 

oranje deel kan men ook trucks verwachten.” Bij de laad- 

en losdeur is langs het looppad een fysieke afscheiding 

geplaatst. “Voor de truckbestuurder is het vrijwel onmoge-

lijk om de dode hoek te overzien, waardoor de risico’s hier 

extra groot zijn”, licht De Bruin toe.

Naleving verkeersplan is cruciaal
Het verkeersplan hangt bij de ingang, zodat iedereen 

– bezoekers, klanten en werknemers – weet welke paden

moeten worden gevolgd en waar gevaarpunten zijn.

Voorrangsregels en duidelijk zichtbare bordsignaleringen,

die waarschuwen voor truckverkeer en de verplichting

om veiligheidsschoenen te dragen, completeren het

verkeersplan. Uiteraard is het plan ook naar de mede- 

werkers gecommuniceerd. “Voor een veilige werkvloer

zijn bewustwording en commitment vanuit het manage-

ment team cruciaal. Die cultuurverandering is nu letterlijk

goed zichtbaar. Dát is misschien wel de grootste winst”,

besluit Schaap.
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Bekijk de video in de Journaal April-playlist 

op ons YouTube kanaal JungheinrichNL 

Het projectteam v.l.n.r.: Johan de Bruin,  

Peter van Driel, Marcello Breuer en Cor Schaap.

Groen is uitsluitend voor voetgangers. Op het oranje pad 

kan men ook trucks verwachten.

https://www.youtube.com/JungheinrichTV
https://www.jungheinrich.nl/bedrijf/cases-en-achtergronden/doelstelling/fast-fluid/
https://www.jungheinrich.nl/bedrijf/cases-en-achtergronden/doelstelling/fast-fluid/
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voor onbevoegde trucks. De chauf-

feur van de betreffende, onbevoegde 

truck krijgt dan een melding op zijn 

display. Indien gewenst kan de snel-

heid automatisch worden geredu-

ceerd. Ook kunnen verkeerslichten of 

waarschuwingslichten op de radio-

baken worden aangesloten om de 

omgeving te informeren.

Schaalbaar en flexibel
zoneCONTROL is schaalbaar en kan 

flexibel worden aangepast aan de 

specifieke behoeften van het maga-

zijn. Het systeem kan voor bestaande 

trucks, onafhankelijk van merk of 

type, worden gebruikt. Alle functies 

van zoneCONTROL kunnen met  

dezelfde componenten worden  

HELPENDE HAND VERHOOGT VEILIGHEID EN EFFICIENCY

zoneCONTROL bestaat uit één of 

meer stationaire radiobakens en een 

of meer mobiele componenten op 

de truck en/of voor voetgangers. 

De componenten communiceren 

voortdurend met elkaar en geven een 

waarschuwing zodra een gevaarlijke 

situatie dreigt te ontstaan. Naast het 

geven van waarschuwingen is het 

mogelijk om verkeersknooppunten te 

beheren. Bij intensief verkeer kan dan 

bijvoorbeeld de maximale snelheid 

automatisch worden verlaagd.

Dezelfde radiobakens kunnen wor-

den aangesloten op de besturings-

module van een halpoort, zodat deze 

alleen opent wanneer een geautori-

seerde truck nadert en gesloten blijft 

ZONECONTROL
Magazijnprocessen worden steeds dynamischer en complexer, waardoor de kans 

op ongevallen stijgt. Gelukkig biedt de techniek een helpende hand. Assistentie- 

systemen identificeren kritieke situaties op voorhand en minimaliseren de 

risico’s. Met zoneCONTROL introduceert Jungheinrich een nieuw systeem, dat 

het  magazijn veiliger maakt en bovendien de efficiency verbeterd.

afgedekt. Dit maakt het voor het eerst 

mogelijk om het systeem eenvoudig 

aan te passen aan veranderingen in 

het magazijn of uitbreiding van de 

truckvloot. Het nieuwe assistentie-

systeem heeft geen centrale bestu-

ringseenheid nodig. Ook is het niet 

nodig om een apart servernetwerk 

aan te leggen. Elke individuele radio-

baken kan eenvoudig en individueel 

worden geconfigureerd.

zoneCONTROL is genomineerd voor 

de prestigieuze IFOY Awards, in de 

categorie ‘Intralogistics software’. De 

winnaars van de awards worden op 

26 april 2019 bekend gemaakt. 
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Nauwkeurige positie in het gangpad 
De navigatiemodule warehouseNAVIGATION maakt een 

extra verhoging van prestaties en efficiëntie mogelijk. De 

bestuurder hoeft alleen maar het rij-/hefcommando te 

geven, waarna de truck de gewenste locatie automatisch 

in de meest optimale en energiebesparende diagonaal 

nadert. 

NIEUWE EKS 412s ORDERPICKER

HOGERE PRESTATIES 
OP ALLE NIVEAUS

Met meer dan 14 meter biedt de EKS de grootste order-

verzamelhoogte onder alle verticale orderpicktrucks op de 

markt. De hefsnelheid van 0,5 m/s maakt de truck boven-

dien 25% sneller dan zijn voorganger, die momenteel de 

snelste verticale orderpicktruck op de markt is. Door het 

gebruik van een zuinige reluctantiemotor heeft Junghein-

rich de energieverliezen aan de motorzijde gehalveerd en 

de efficiëntie van de motor verhoogd. Bovendien is het 

gewicht van de EKS 412s aanzienlijk verminderd. De ver-

beteringen resulteren in een energiebesparing van meer 

dan 10%.

Optimaal comfort
Bij de ontwikkeling van de EKS is veel belang gehecht aan 

de behoeften van de bestuurder. De naadloze mastover-

gangen van de nieuwe telescopische mast voorkomen 

schokken en maken een comfortabele en tegelijkertijd 

krachtige inzet mogelijk. Het intuïtieve bedieningsconcept 

maakt een bijzonder eenvoudig bediening mogelijk. Alle 

functies zijn constant binnen handbereik en alle relevan-

te informatie is in één oogopslag zichtbaar op het grote 

kleurendisplay.

Maximale veiligheid
De extra zichtopeningen in de achterwand van de cabine 

zorgen voor een verbeterd zicht rondom. De blind spots 

zijn met minimaal 50 procent gereduceerd. Intelligente 

hulpsystemen bieden maximale veiligheid in combinatie 

met een hoge rijdynamiek en prestaties. Obstakeldetec-

tie door middel van laserscanners maakt het gebruik van 

meerdere trucks in één gangpad mogelijk.

Jungheinrich’s nieuwste orderpicktruck EKS 412s is ontwikkeld voor 

maximale performance – in álle opzichten. Prestaties, efficiëntie, ergonomie én 

veiligheid zijn verbeterd, zodat een nog hogere doorvoercapaciteit in smalle- 

gangenmagazijnen mogelijk wordt.

Bekijk de video op jungheinrich.nl/eks412s

De EKS 412s heeft de hoogste orderverzamelhoogte 

van de markt.

https://www.jungheinrich.nl/eks412s/
https://www.jungheinrich.nl/bedrijf/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuws-2019/zonecontrol/
https://www.jungheinrich.nl/eks412s/
https://www.jungheinrich.nl/bedrijf/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuws-2019/zonecontrol/


Postbus 231, 2400 AE Alphen aan den Rijn

U ontvangt deze post, omdat u 

als relatie bent opgenomen in 

ons adressenbestand. 

Voor meer informatie, wijziging,  

afmelding van reclamepost of  

verwijdering uit ons bestand: 

stuur een e-mail naar 

klantadministratie@jungheinrich.nl 

LET’S  
CONNECT  
@HENGELO
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>  Alles voor uw magazijn, werkplaats of kantoor
> Intern transport materiaal
> Heftruck verhuur
> Gebruikte trucks
> Heftruck opleidingen, trainingen en cursussen

Locatie
Vosboerweg 7, 7556 BT Hengelo

Binnenkort is uw specialist voor 
interne logistiek óók gevestigd 
in Hengelo.

24/7
service en
ondersteuning

365
dagen per jaar

TRUCKS
NIEUW | GEBRUIKT

TRAINING
OPLEIDINGEN

HUURTRUCKS
DIRECT UIT VOORRAAD

SERVICE
INTERN | OP LOCATIE

https://goo.gl/maps/mbyb8mm3ymQ2
mailto:



