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Introductie

Bedrijfsprofiel
VTS bv. uit Almelo is een dynamisch en klantge-

Dit alles biedt de mogelijkheid en flexibiliteit om

richt bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het

niet alleen standaardproducten uit eigen voorraad

ontwikkelen en produceren van diverse (interne)

te leveren, maar ook klant specifieke artikelen te

transportmiddelen. De rolcontainer voor de was-

produceren. Bij dit alles staat altijd voorop om de

serijen is een specialiteit die wij wereldwijd leve-

wensen van U als klant te vertalen in vakwerk.

ren. Wij beschikken over eigen productiefaciliteit,
model en gereedschapsmakerij met vakmensen
die weten wat ze doen.

Techniek

VTS bv.
Uw containers worden met de nieuwste en modernste technieken gemaakt. Een eigen productiehal biedt
ons de mogelijkheid om in korte tijd op individuele
wensen te reageren en concurrerende prijzen te hanteren. De technische mogelijkheden waar wij over
beschikken helpen hierbij. Lasrobots, een buigmachine en buissnijders horen bij de standaard machines in
de productiehal van VTS bv. Constructie en planning
worden via competente en ervaren vakmensen gedaan, hierdoor kunnen wasserijen en andere industrieën van onze jarenlange ervaring profiteren. Online biedt onze website U de mogelijkheid om advies
in te winnen of om contact op te nemen.
www.vtsbv.com

Verzinking
Indien wenselijk kunnen we uw producten na verzinking voorzien van een extra laklaag. Het is belangrijk
te melden dat er niet langer met Chroom 6 verzinken
gewerkt wordt. Het nieuwe galvanische, 10 - 12 Micron, verzinken garandeert u absolute roestvrijheid
en behoort tot de nieuwste bevindingen voor producten uit de gezondheidszorg.

Wasserijcontainer “Ster”

Geleider systeem

een uitgekiend geleid systeem geeft een perfecte
beweging

Artikelnummer

Afmeting

Bijbehoren

VR000-501-00G
VR000-500-00G
VR116-100-00G
VR118-100-00G
VR119-100-00G

860x660x1700 mm
860x660x1800 mm
680x500x1680 mm
820x620x1800 mm
820x620x1700 mm

met geleider
met geleider
met geleider
met geleider
met geleider

VR000-600-00G
VR000-650-00G

860x660x1700 mm
860x660x1800 mm

zonder geleider
zonder geleider

VR117-100-00G

830x600x1790 mm

zonder geleider

125mm rubber COLSON wielen met als
kenmerk comfort en betrouwbaarheid.

Wascontainers

Wascontainer met draaibare
deur en wasluik

Klapluik met veer

Speciaal containers

mogelijkheid voor uw firma
naam

2 heks nestbare container

speciaal container inclusief verende bodem

ziekenhuis container

container met kogel gelagerde
lade geleiders en voorzien van
deuren

wasserij container met draaibare kledingstang (evt. in kleur
beschikbaar)

Wasserij container “Basic”

basic container met draai- en neerklapbare deur

Artikelnummer

Type

Afmeting

VR000-101-00G
VR000-102-00G
VR000-103-00G

basic container
basic container
basic container

710x805x1765 mm
600x720x1690 mm
720x810x1690 mm

basic container met neerklapbare deur

Artikelnummer

Type

Afmeting

VR000-100-00G

basic hoog

720x810x1765 mm

VR000-150-00G

basic laag

720x810x1535 mm

VR000-100-05G

vast onderhek

-

VR000-100-06G

neerklapbaar bovenhek

-

Container opties en accessoires
voor een volledig optie en accessoire programma neemt u contact op met VTS

schopplaat

stootrubbers rondom container

harde stootrol

trekstang combinatie

klapbare kledingstang

zachte stootrol

gebogen achterhek voor binnenhoes

zwenkwiel met rem

rubberen wielen in meerder maten

stalen bodemplaat

kunststof bodemplaat 3mm

binders in meerdere kleuren en
maten

standaard container elastiek grijs
40mm breed

kledinghanger verzamelaar

Wasserij container
“Rentex” container
klapbare kledingstang

container voorzien van 2 plateaus

stootprofiel boven
Uw bedrijfsnaam

stootprofiel

“Rentex” container economy
buitenmaat: 920x560x1750 (LxBxH)
galvanisch verzonken
10-12 Micron gechromateerd.

1 klapbare tussenbodem, één kleine
voorzijde, hoogte 40cm, 2 zijhekken,
1 achterhek, 1 rooster palet, stevig
aan elkaar geschroefd, 125mm lichtlopende wielen, natuurlijk rubber,
grijs, streeploos, labyrinth-afdichting.

HOGE BESCHERMING TEGEN
CORROSIE DOOR NIEUWE VERZINKING: 10-12 micron

VTS BOX en compact containers

VTS box
Artikelnummer
VR071-310-00G
VR071-310-35G
VH210-100-00G

Type

Afmeting

VTS box
820x620x1800 mm
Optie: Draaibarekledingstang VTS box
VTS box
860x660x1730 mm

compact containers
verkrijgbaar in verschillende afmetingen

Artikelnummer

Type

Afmeting

VR168-100-00G

container v.v. 2 deuren

680x460x1499 mm

VR168-200-00G

container met deuren

880x460x1499 mm

VR168-250-00G

container met 4 deuren

885x465x1700 mm

VR168-260-00G

container met 4 deuren

610x465x1700 mm

VR168-300-00G

container v.v. 2 deuren

820x500x1500 mm

VR168-600-00G

container met deuren

700x480x1740 mm

VR168-100-00G

Was/Afvalverzamelaars

diverse kleuren deksels ( shut )

LBC 2

Artikel nr.

Type

Afmeting

LBC1

wasverzamelaar 1 ring

540 x 360 x 930 mm

LBC2

wasverzamelaar 2 rings

740 x 540 x 930 mm

LBC3

wasverzamelaar 3 rings

1120 x 540 x 930 mm

LBC4

wasverzamelaar 4 rings

1500 x 540 x 930 mm

LBCQ

wasverzamelaar 4 rings

1100 x 740 x 930 mm

LBC.MR

wasverzamelaar muurhouder

400 x 430 x 300 mm

H

Handvat

HP

voetpedaal systeem

incl. scharniersysteem

L02

deksel

Diverse kleuren

H04SM

scharnier systeem

Artikelnummer

Type

Afmeting

AXLBC1
AXLBC2
AXLBC3
AXLBC4
AXLBCQ
AXLBC1/SHUT
AXLBC2/SHUT
AXLBC3/SHUT
AXLBC4/SHUT
AXLBCQ/SHUT
AXB01
AXB02
AXB03
AXB04
AXB04Q
SUPPAXLBC
HP

RVS wasverzamelaar 1 rings
RVS wasverzamelaar 2 rings
RVS wasverzamelaar 3 rings
RVS wasverzamelaar 4 rings
RVS wasverzamelaar 4 rings Q
met aangelaste SHUT
met aangelaste SHUT
met aangelaste SHUT
met aangelaste SHUT
met aangelaste SHUT
kunststof bodemplaat 1 rings
kunststof bodemplaat 2 rings
kunststof bodemplaat 3 rings
kunststof bodemplaat 4 rings
kunststofbodemplaat Q formaat
onderdeel voor pedaal syteem
pedaal systeem

520 x 400 x 920 mm
760 x 520 x 920 mm
1110 x 520 x 920 mm
1460 x 520 x 920 mm
1040 x 750 x 920 mm

L02

deksel

H04SM

scharnier systeem

verende bodemwagen

Type

Afmeting inwendig

Afmeting uitwendig

Volume

Wielen

Veer capaciteit

202/05
202/10
202/30
202/50
202/60
202/70

1470x900x560 mm
1400x700x560 mm
1250x650x560 mm
1000x600x560 mm
920x600x560 mm
1040x400x560 mm

1500x930x860 mm
1430x730x800 mm
1280x680x800 mm
1030x630x800 mm
950x630x800 mm
1070x430x800 mm

740 lt
550 lt
455 lt
340 lt
310 lt
230 lt

160 mm
125 mm
125 mm
125 mm
100 mm
100 mm

70 kg
65 kg
55 kg
45 kg
30 kg
30 kg

Contacten

Ruben Braakhuis
Directeur
Mob.: 06-46 00 66 83
Mail: rubenbraakhuis@vtsbv.com

Rita Winkel
Administratie
Mail: administratie@vtsbv.com

Levert al uw logistieke transportmiddelen
(Rol) Containerbouw
Intern transportmateriaal
Technische draadproducten
Tel: +31(0) 546 - 570573
E-mail: info@vtsbv.com
Website: www.vtsbv.com

