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Het bedrijf
Van Rooijen logistiek in Eindhoven is
een logistiek dienstverlener voor de
Benelux op het gebied van fast mover
consumer goods. In het hoogbouwmagazijn staan verdeeld over 30.000
palletplaatsen hoofdzakelijk food,
farmaceutische en andere goederen
opgeslagen. Van hieruit worden artikelen vanaf 1 kilogram tot volledige
pallets verzameld en aan de klant
uitgeleverd.
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BT VCE150A:
goede prestaties en zuinig
De BT combitrucks van de Vector-serie
bieden een ruime keuze aan chassisbreedtes. Dit maakt het mogelijk om voor elke
gangpadbreedte een passend model aan te
schaffen. De Vector VCE150A is sinds 2003
op de markt.
De Vector range bestaat momenteel uit vier
verschillende types met diverse chassisbreedtes en hefhoogtes: VCE100 en
VCE135 met vast chassis, VCE150A met
knikbesturing en de VCE125ASF met knikbesturing in shuttle vorkenbord uitvoering.
De testtruck heeft een capaciteit van 1500
kg tot een hoogte van 10 meter en 1000 kg
tot 14,3 meter. Het opvallendste kenmerk
van de Vector ten opzichte van de andere
trucks is het gedeelde chassis met knikbesturing. In het achterste deel is het tractiebatterijpakket met de aandrijving ondergebracht. Dankzij de knikbesturing heeft de
truck een korte draaicirkel en kan ook de
kopgang smaller zijn. Hiermee wordt dus
weer potentiële opslagruimte gewonnen.

UITZONDERING

ken, past BT net als de Crown een 48 V installatie toe. Het betreft hier overigens wel
moderne draaistroomtechniek voor alle elektromotoren. Het gedeelde vierwielige chassis biedt een hoge stabiliteit en vergt slechts
een opvallend kleine wisselgangpadbreedte.
Hierdoor kan theoretisch ook meer magazijnruimte worden gebruikt voor opslag.
Verder is de truck uitgerust met geremde
steunpootwielen voor meer stabiliteit bij het
zijdelings heffen.
Alle Vector-modellen zijn voorzien van een
driedelige mast met lage doorrijhoogte en

De chauffeur
Combitruckchauffeur Henk Smits heeft
4,5 jaar ervaring op de combitruck. Hij
kent alle locaties uit zijn hoofd. Smits
bekent dat er soms wel eens lading van
zijn vorken valt. Het opgeslagen product is
namelijk licht en niet in verband gestapeld.
Meerijdend op de bok valt op dat hij de
testprocedure soepel afhandelt.

gecombineerde draai- en zijwaartse verschuiving van het vorkenbord. In de cabine
biedt de Vector de chauffeur een geïntegreerd bedieningspaneel met een groot en
daardoor overzichtelijk kleurendisplay met
hoogte- en gewichtsindicator.

DRUKVERSCHIL
Uit eerdere metingen van derden kwam naar
voren dat de nieuwe combitruck ruim 20 procent zuiniger omgaat met zijn energie. Dit
lagere verbruik dankt de Vector aan het speciale expansievat dat achter de mastsectie is

aangebracht. In dit vat wordt de daalenergie
van de hoofdmast in de vorm van druk opgeslagen. Bij het heffen wordt die druk weer
vrijgegeven en zodoende wordt de hefpompmotor een handje geholpen en kan hij met
minder energie uit de batterij toe.
Bijzonder aan dit systeem van energiehergebruik is de daadwerkelijke beschikbaarheid van extra energie in de vorm van
druk. Bij energieregeneratie op basis van
stroom is het altijd de vraag hoeveel van de
teruggevoerde energie daadwerkelijk wordt
benut in de batterij of beschikbaar is bij de
eerst volgende stroomafname door de truck.
Door het lage energieverbruik van de Vector
met gemak haar 8-urige dagtaak uitvoeren.
Voor wie nog langer wil doorwerken zonder
wisselen of bijladen kan een grotere, maar
dan wel duurdere batterij kiezen. Mede hierdoor haalt de BT de hoogste gemiddelde
productiviteit van ons geteste kwartet hoogbouwtrucks. Opvallende minpuntjes hebben
we niet aan de truck kunnen ontdekken.
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