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Met een aantal drukbezochte 

klantendagen stelde Renders 

zijn nieuwe EURO reeks 

container chassis voor. De 

vestiging in Beerse ontving 

daarbij onverwacht veel 

klanten en prospects, die 

allemaal erg enthousiast 

reageerden op de nieuwe 

EURO types reeks. “Echt een 

succes, waar ons team onze 

bezoekers erg dankbaar is 

voor hun positieve reacties” 

vertelde Frans Renders.

INNOVATIVITEIT NAAR RENDERS 
IMAGO

De innovatieve marktconforme containeron-
derstellen van Renders hebben in de loop van 
de jaren een sterke reputatie opgebouwd van 
robuustheid en gebruiksvriendelijkheid, aan-
gepast aan de hedendaagse normen en wet-
geving, qua gewichtsverdeling en belading 
met zware containers. Dat bleek ook uit de 
rondgang langs de verschillende EURO types 
die Renders aanbiedt. Een typisch voorbeeld 
is de uniformiteit van achterkaders van de 
onderstellen, die de trailer goed beschermen: 
“vooral voor wagens die veel tegen laadka-
des worden aangereden, is het belangrijk dat 
we een stevig kader aanbieden ,” legt export 

verantwoordelijke Roger Lemaire uit. “Hoewel 
deze voertuigen zeer robuust gebouwd 
zijn,met de nodige versterkingen in nek, chas-
sis en containerarmen is ons leeggewicht erg 
concurrentieel, tevens onze keuze van staal 
S700MC geeft 30% meer sterkte”

Een bijkomend voordeel van deze trailers is 
niet alleen de stevige constructie, maar voor-
namelijk de innovatieve zeer eenvoudige be-
diening voor het instellen van de gewenste 
containerpositie. Bij de EURO 800 (voor- en 
achterschuiver) wordt met 1  handeling door 
middel van 1  knop en 1  hendel de voor- en 
achterschuif simultaan in de vereiste stand 
gezet om 20/30FT, 40/2 x 20FT of 45  FT con-
tainers te kunnen vervoeren. “Om te voldoen 
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TRAILER   

De controle op de productie is 
bijzonder strenge om aan de 

hoge kwaliteitsnorm  
te voldoen.
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EEN CHASSIS VOOR ELKE NOOD

Binnen de EURO reeks biedt Renders een chas-
sis naar elke nood; De Euro 800, extreem po-
lyvalent en gebruiksvriendelijk, tesamen met 
de EURO 925  (achterschuiver) zijn beiden ook 
voor 45 FT transport naar EU reglementering, 
(container gelijk aan achterkader bumper), 
beiden ideaal voor fleet en verhuur doelein-
den. Daarnaast voor de 20Ft 40FT distributie 
(veel laden/lossen/korte trips) de EURO 95 0 
(de voormalige RSCC), die zware 34ton 20ft 
gemakkelijk verschuift naar 20FT centraal/ach-
ter en zelfs tot 40ft positie. De EURO 1 000 LZV 
voor de nieuwe opkomende road train combi-
naties, en daarnaast een serie vaste 2 of 3-as-
sige container chassis types EURO 1 00 tot en 
met EURO5 00. Bij allen het robuuste, gebruiks-
vriendelijke imago naar Renders norm.  

JAN VOET

Renders, legt Frans Renders uit: “om alle kin-
derziektes uit de voertuigen te halen, hebben 
we al een aantal EURO type reeksen bij grote 
klanten getest. De resultaten zaten meteen 
goed. Waar we vrij veel tijd hebben geïnves-
teerd is in de verfijning en industrialisering van 
de voertuigen. Die gebeurt volledig volgens 
onze instructies en normen, en wordt nauwlet-
tend door onszelf opgevolgd in de productie.” 
Roger Lemaire vult aan: “Er rolt letterlijk geen 
trailer van de band zonder dat we uitgebreid 
controleren of alles in orde is. Het is heel be-
langrijk dat de klant kan rekenen op een uit-
stekende kwaliteit en order controle.”

Voor service en verkoop werkt Renders samen 
met twee partners die op zich al een sterke 
naam hebben: Truckland voor Nederland en 
TRL voor onze eigen markt, die beiden tesa-
men met Renders Trailers Nv het volledige 
Benelux grondgebied bewerken voor verkoop. 
Verder beschikt Renders over een uitgebreid 
service net in de Benelux voor een 24/24 
service-verlening.

aan de hedendaagse nood en normen heb-
ben we ons met deze reeks echt gefocust op 
een stevig container chassis, zeer eenvoudig 
bedienbaar voor de hedendaagse snelle bela-
dingstijden met een zeer toegankelijk eenvou-
dig onderhoud en naservice. De rollen die we 
gebruiken voor de bewegende delen kunnen 
elk belastingen tot 9 ton aan. Als de kraan-
man op de containerkaai ruw te werk gaat, 
hoeven we niet bang te zijn voor schades aan 
de wagen,” legt dhr. Lemaire uit. De voertui-
gen zijn bovendien getest voor de zeer hoge 
gewichten die tegenwoordig in 20 voetcontai-
ners worden vervoerd: gewichten van 34 ton 
zijn niet uitzonderlijk. Het chassis, maar ook de 
mechanische delen voor het uitschuiven van 
de wagen zijn allemaal meer dan robuust ge-
noeg om daar mee om te gaan.” 

ERVARING BIJ KLANTEN

Ook al werden de volledige reeks pas eind juni 
aan klanten en vakpers voorgesteld, toch rij-
den er al geruime tijd chassis bij klanten van 

Een robuuste bouw, laag eigen gewicht en makkelijke bediening:  
de ingrediënten voor de nieuwe reeks containerchassis van Renders.

De wagen in verschillende posities brengen is erg eenvoudig en gaat bijzonder snel.

Veel interesse gedurende de kennismakingsdagen.

Een automatische steunpoot, een eigen ontwikkeling 
van Renders voor een klant die zeer veel aan- en 

afkoppelt. Maatwerk blijft een sterk punt.


