Trailer Mover doet wat zijn naam belooft

In plaats van terreintrekkers
Van het ontwikkelen van een industriële stofzuiger naar het bouwen van een trekker
voor trailers is een flinke stap. Industriële apparaten- en machinefabrikant Verhagen
Leiden biedt tussen beide uitersten nog diverse andere producten.
DOOR RENÉ WELMERS

V

erhagen Leiden begon zijn ac
tiviteiten midden jaren ‘60 met
de productie van een industriële
stofzuiger speciaal voor de rei
niging van grote verwarmingsketels in de
tuinbouw. Toen dat product aansloeg, lag
het voor de hand verder te gaan met de ont
wikkeling van andere stofzuigers, allemaal
bedoeld voor industriële toepassingen. Het
programma verbreedde zich verder omdat
klanten zich aandienden met vragen op
andere gebieden; een vraag van een klant
moet volgens Verhagen Leiden opgelost
worden. En als er in de markt geen goede
oplossing is, dan zorgt Verhagen Leiden dat
zij alsnog een oplossing vindt.

Elektrotrekkers

Vanuit die filosofie kwam Verhagen Leiden
in de wereld van elektrotrekkers terecht.
Eerst een lichte tweewielige trekker om
enkele rolcontainers of een sliert winkel
wagens te trekken. Geleidelijk aan een
groei naar grotere trekgewichten en
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bijvoorbeeld zituitvoeringen. Marketeer
Tom de Beer (29) is pas sinds kort aan de
slag bij Verhagen Leiden, maar hij kent
het programma van de onderneming op
zijn duimpje. ‘Onze V-move lijn is een
complete serie elektrotrekkers in een groot
bereik vermogen- en aandrijfvarianten. Wij
werken met 24, 36 of 48 volt motoren en
de trekgewichten variëren van 250 kg tot
40.000 kg voor de V-move 3XL.’

Trailer Mover

Het is niet eens deze zwaarste uitvoering
elektrotrekker waarmee Verhagen Leiden
op de laatste logistieke vakbeurs Logistica
de aandacht trok. Daar toonde het bedrijf
de V-move Trailer Mover, een elektrotrek
ker waarmee zonder problemen trailers tot
een maximaal gewicht van 13 ton kunnen
worden verplaatst. Opleggerbouwer Kna
pen Trailers zag wel wat in het concept en
plaatste een bestelling. Daarvoor was klant
specifiek maatwerk nodig, want Knapen
gebruikt de trekker om trailers in aanbouw

te verplaatsen. En dan is het prettig als een
chassis wat verder kan worden opgetild,
zodat een monteur nog even goed onder de
trailer kan kijken. Dus werd een uitschuif
bare constructie ontwikkeld die veel hoger
kan reiken dan een standaard schotelhoogte
van ongeveer één meter.

Stabiliteit

De Trailer Mover heeft een spoorbreedte
van 1,20 meter om de trekker de nodige
stabiliteit te geven. De snelheid is op de
stuurhandel voor te selecteren, zodat steeds
met een veilige maximumsnelheid wordt
gereden. Bij het nemen van bochten ver
laagt het systeem de snelheid automatisch
nog verder om iedere kans op instabiliteit
te reduceren. De steun die onder de kingpin
aangrijpt, is opgebouwd uit meerdere
rechthoekige kokers met glijplaten, waarin
hydraulische cilinders kunnen uitschuiven
om de gewenste hoogte te bereiken. Ook
voor de uitvoering die aan Knapen is gele
verd waarbij de steun tot ruim 1,60 meter
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Ten opzichte van het prototype waarmee VerhagenLeiden voor de foto
nog demonstreerde, is nu het voorwiel beter afgeschermd.

kan reiken, levert deze constructie een
volkomen stabiel resultaat op. De gebruik
te plaatstaaldikte van 25 mm zal hieraan
beslist zijn positieve bijdrage leveren. Voor
het sturen heeft Verhagen Leiden gekozen
voor een directe bediening van het sturende
voorwiel via de stuurhendel. Er zijn ook
trekkervarianten waarbij de besturing elek
trisch gebeurt. Momenteel wordt gewerkt
aan een variant voor volle trailers tot 40
ton, met een kingpingewicht van maximaal
11 ton.

Praktijkervaring

Voor de aandrijving maakt Verhagen
Leiden gebruik van een 36 volt wissel
stroommotor, met een groot koppel. Deze
motor wordt speciaal voor Verhagen
Leiden gefabriceerd. ‘Een van de voorde
len van de wisselstroomtechniek is dat de
motoren zonder koolborstels functioneren
en daarmee zo goed als onderhoudsvrij
zijn’, licht Tom de Beer de keuze toe. De
motor drijft via een kettingaandrijving de

achterwielen aan, die voorzien zijn van
volrubberbanden. De inzet van de Trailer
Mover bij een klant levert veel bruikbare
input op voor verdere productontwikkeling.
Zo heeft Verhagen Leiden de constructie
van het voorwiel inmiddels gewijzigd om

Knapen Trailers zag
en plaatste direct
een bestelling
te voorkomen dat de operator met zijn voet
onder het gestuurde wiel kan komen. De
forse lengte van de stuurhendel maakt die
kans toch al erg klein.

Kostenbesparing

Het is duidelijk dat de Trailer Mover een
flinke hulp kan zijn voor bedrijven waar
met enige regelmaat trailers op het terrein
staan die soms moeten worden verplaatst.
Een lege trailer die op enig moment voor
het laaddock moet worden gereden,
bijvoorbeeld. Voor zo’n inzet is het aan
houden van een speciale terreintrekker
kostbaar en daar komt de Trailer Mover
juist mooi tot zijn recht. De ervaringen bij
Knapen geven aan dat het rijden over het
niet-biljartlakenstrakke terrein geen proble
men voor de Trailer Mover opleveren.

Ander maatwerk

Ook bij een grote Duitse motorenfabrikant is
Verhagen Leiden kind aan huis.

Lichtere V Movers zijn in veel logistieke bedrijven een bekende
verschijning.

Het uitgebreide trekkerprogramma van
Verhagen Leiden bestaat niet helemaal uit
eigen producten; enkele varianten worden
van een Italiaanse fabrikant betrokken. ‘Als
je ziet dat een andere fabrikant al levert wat
in jouw programma ontbreekt, moet je niet
per se toch je eigen product willen ontwik

kelen’, verwoordt De Beer de overweging
van Verhagen Leiden. De Leidse fabrikant
was over bijna de hele Italiaanse trekker
tevreden, op de keuze voor de accu na. In
goed overleg komen de trekkers nu zonder
accu naar Nederland en worden ze in de
werkplaats in Leiden alsnog voorzien van
een Nederlands fabricaat accu. ‘Zo lever je
de klant een product waar je honderd pro
cent achter kunt staan.’ Naast de industriële
stofzuigers en de genoemde trekkers levert
Verhagen Leiden ook een breed programma
reinigingsmachines, die ook bij logistieke
ondernemers veelvuldig worden ingezet.
Warehouses kunnen met deze machines
snel en efficiënt worden gereinigd volgens
de diverse hygiëne-eisen, wat bijvoorbeeld
in de foodsector een belangrijke rol speelt.

Thuisbasis

Om aan alle werkzaamheden goed ruimte
te kunnen bieden, heeft Verhagen Leiden
het pand waar het ooit met de werkzaamhe
den begon (in Leiden, natuurlijk), inmid
dels flink uitgebreid. Ongeveer 40 man
zijn continue aan de slag met het ontwik
kelen van nieuwe oplossingen, het maken
van prototypes en het assembleren van
’serie’-producten. Als een nieuwe machine
voldoet aan de wensen van klant en fabri
kant, kan bij een verwachte grotere oplage
de productie van de diverse componenten
bij gespecialiseerde fabrikanten worden
ondergebracht. Vijf servicemonteurs zijn
direct in staat op weg te gaan om eventuele
onverhoopte problemen op te lossen, of
preventief onderhoud uit te voeren. Als
een machine echt uitgevallen is, zorgt de
fabrikant meteen voor een alternatief. Want
oplossingen vinden, zit Verhagen Leiden
wel in het bloed, zo benadrukt De Beer.
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