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TEST door Martin Althoff

MULTITEST ZES HANDZAME 
ROLCONTAINERTREKKERS
Rolcontainertrekkers doen hun werk naar behoren,
zo wijst deze unieke multitest uit. De essentiële
verschillen zitten hoofdzakelijk in het bedieningsge-
mak en de koppeling tussen trekker en rolcontai-
ner. Hoe gemakkelijker deze aanhaakt, des te
prettiger is het werken.

Rolcontainers gaan vanuit de

vrachtwagen over het dock tot in

het warehouse en vice-versa. Bij

de klant worden deze rijdende la-

dingdragers zelfs regelmatig tot in

de winkel gereden. Dat kan uiter-

aard handmatig, maar de dage-

lijkse praktijk en deze test wijzen

uit dat de transportfrequentie en

het beladingsgewicht van de rol-

container grenzen stellen aan wat

fysiek aanvaardbaar is. Het dage-

lijks handmatig verplaatsen van

vele zware rolcontainers belast

vooral de onderrug bij het op gang

brengen van de rolcontainer. Een-

maal in beweging kost het ver-

plaatsen minder inspanning. Ook

de schouders krijgen het zwaar te

verduren als de rolcontainer ver-

keerd wordt gehanteerd. Langdu-

rige overbelasting kan leiden tot

ziekteverzuim met alle daarmee

gepaard gaande kosten en onge-

makken. De Arbo hanteert

daarom als vuistregel een trek- en

duwkracht van 25 kilogram met

twee handen en een kracht van 

15 kg met één hand voor het op

gang brengen van een beladen rol-

container. Voor vrouwen is dat

pakweg 5 kg minder. 

Let op! Dit geldt bij incidenteel ge-

bruik. Als u regelmatig met rol-

containers in de weer gaat, moet

de benodigde kracht globaal wor-

den gehalveerd. Een nog vitale

vrachtwagenchauffeur of maga-

zijnmedewerker zal daar in het

begin weinig moeite mee hebben,

maar naarmate de dag vordert,

hakt dat er beoorlijk in: de energie

en de animo nemen af en op de

langere termijn neemt de blessu-

regevoeligheid navenant toe. Wan-

neer dat dreigt komt een

rolcontainertrekker in beeld,

omdat deze dergelijke problemen

kan voorkomen. Wij hebben er zes

uitgebreid getest op ergonomie,

bedieningsgemak en hun presta-

ties.

Aan-/loshaken
Rolcontainertrekkers worden door

de ene gebruiker gekoesterd, ter-

wijl de ander ze verguist. Het ver-

plaatsen en manoeuvreren van

rolcontainers gaat handmatig na-

melijk bijna altijd sneller dan met

een machine, maar kost veel in-

spanning. De weerstand tegen

deze handige trekhulp wordt ook

vaak bepaald door het gemak

waarmee de trekhulp zich aan de

rolcontainer laat koppelen. Die

koppelstukken moeten exact zijn

afgestemd op het type rolcontai-

ner, anders werkt het niet.

Als de trekhulp direct onder hand-
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bereik is en het aanhaken pro-

bleemloos gaat, dan wordt de

animo om er gebruik van te

maken navenant groter. Op dit

punt vonden wij de Jungheinrich

EZS 010 en de RRB Easy Power ten

nadele afwijken van de overige

deelnemers. Beide merken werk-

ten in deze test met een zwenkend

en verend koppelstuk dat we nogal

onhandig met de voet moest be-

dienen om hem aan de rolcontai-

ner vast te kunnen haken. Dat

gaat niet altijd even gemakkelijk

en vergt in verhouding veel ge-

wenning en tijd. Een dergelijk in-

gewikkeld koppelstuk nodigt dan

ook niet echt uit om mee te wer-

ken, terwijl beide machines met

een ander koppelstuk naar alle

waarschijnlijkheid beter zullen

presteren. Beide leveranciers

geven desgevraagd aan ook beter

fixerende koppelstukken in het as-

sortiment te hebben. De overige

vier deelnemers hadden de test-

trucks voorzien van vaste ge-

fixeerde koppelstukken die het

aanhaken aan de rolcontainer be-

duidend eenvoudiger maken.

Bediening
De bediening van de rolcontainer-

trekkers komt overeen met de rij-

functies van een reguliere

elektropallettruck. Alleen de func-

ties voor heffen en dalen ontbre-

ken. Met de dubbel uitgevoerde

vlinderknoppen kunnen zowel de

rijrichting als de rijsnelheid wor-

den bepaald. Alle disselkoppen

zijn verder uitgerust met dezelfde

rode, centrale veiligheidschake-

laars en een claxon. De Easy

Power heeft als enige een potme-

ter op de disselkop waarmee de

rijsnelheid door de gebruiker di-

rect naar eigen inzicht kan wor-

den ingesteld. Bij de overige

machines geldt een fabrieksinstel-

ling. Aanpassingen in snelheid, ac-

celeratie en afremmen op de

motor zijn bij alle merken alleen

mogelijk door een servicemonteur.

De Jumbo Handy was helaas door

de leverancier op een te lage rij-

snelheid afgesteld. Daardoor kre-

gen we als bediener de neiging de

rolcontainertrekker voort te trek-

ken om harder te gaan. De Simply

Mover daarentegen stond weer te

snel afgesteld, wat niet strookte

met een aangenaam looptempo.

Dit kun je ondervangen door ge-

woon iets minder ‘gas’ te geven

met de goed doseerbare vlinder-

knop. De BT Unimover en de Sim-

ply Mover zijn technisch gelijk aan

elkaar en komen dan ook uit één

+ Robuust
+ Bediening
+ Onboard lader

- Aan-/loshaken
- Rijgedrag op oneffen vloer

Jungheinrich EZS 010

+ Aan-/loshaken
+ Licht
+ Compact

- Snelheid
- Tractie

Relco Jumbo Handy

+ Aan-/loshaken
+ Bediening
+ Snelheid
+ Bochtgedrag

- Open motor is stofgevoelig

Movexx T1000

- Aan/loshaken

RRB Easy Power

+ Aan-/loshaken
+ Bediening
+ Verstelbare dissel
+ Tractie

Simply Mover

+ Aan-/loshaken
+ Bediening
+ Verstelbare dissel
+ Tractie

BT UniMover

+ Bediening
+ Snelheid
+ Opbergbakje
+ Onboard lader

Schade-
vergoeding
Een werknemer van Cam-
pina heeft 100.000 euro
schadevergoeding gekre-
gen, omdat hij op werk zijn
pols heeft versleten. De
man liep de kwetsuur op
door het dagelijks duwen
van 400 kilo zware rolcon-
tainers. De FNV noemt de
schadevergoeding voor de
medewerker van het zuivel-
bedrijf een waarschuwing
aan andere bedrijven waar
met rolcontainers wordt
gewerkt. Volgens de FNV
klaagt een kwart van de
werknemers binnen de 
Europese Unie over rug- of
spierpijn als gevolg van het
werk.

Bron: ARBO magazine 

- Snelheid te hoog afgesteld - Snelheid te hoog afgesteld
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en dezelfde Nederlandse fabriek.

De prestaties zijn identiek. Het

enige verschil zit in de uitvoering

van de disselkopbediening.

Hellingproef
Een hellingshoek tussen de vijf en

tien graden bleek voor geen van de

deelnemers een probleem. Alle-

maal trokken ze met gemak een

rolcontainer met 500 kilo conser-

venblikken naar boven uit de

sneeuwvrije maar natte laadkuil.

Iedere trekker deed dat snel en

overtuigend, alleen de langzaam

afgestelde en lichte Jumbo Handy

had iets meer tijd nodig om naar

boven te kruipen. De Jungheinrich

liet als enige bovenaan op de over-

gang tussen helling en het hori-

zontale weggedeelte een steek

vallen, doordat de rolcontainer

zichzelf plotseling loshaakte uit

het flexibele koppelstuk. Tijdig in-

grijpen voorkwam dat de rolcon-

tainer terugrolde in de laadkuil.

Ook op de oneffen stelconplaten

kan de Jungheinrich met zijn

kleine harde kunststof steunwie-

len en enkelvoudig aandrijfwiel

minder goed uit de voeten dan de

concurrentie. Die zijn allemaal

voorzien van twee grote volrubber

aandrijfwielen. Dat maakt deze

Jungheinrich meer geschikt voor

binnengebruik op egale magazijn-

vloeren. Voor buitengebruik kan

de Jungheinrich EZS 010 volgens

de leverancier wel worden gele-

verd met een volrubber aandrijf-

wiel met betere tractie.

Krachtproef
Alle geteste rolcontainertrekkers

kunnen een trekkracht van 1000

kilogram opbrengen. Daartoe heb-

ben we steeds twee rolcontainers,

elk beladen met 500 kilogram aan

conservenblikken, met een ketting

aan elkaar gekoppeld. De trein

hebben we daarna over een af-

stand van 35 meter door het gang-

pad getrokken. De identieke BT

Unimover en Simply Mover deden

dat het snelst, direct gevolgd door

de Movexx, Jungheinrich en Easy

Power. De Jumbo Handy was ook

hier het langzaamst. De hoeveel-

heid tractieverlies en slip bij het

op gang brengen van deze zware

lasten waren met name bepalend

voor het resultaat. Bij het afrem-

men aan het einde van het gang-

pad wilden de beide zwaar

beladen rolcontainers vanwege de

massatraagheid nog een stuk

doorrijden en drukten zo de rol-

containertrekker en de bediener

ongewenst verder. Dat kan gevaar

opleveren bij kruisend verkeer. De

Easy Power had mede vanwege

het scharnierende koppelstuk het

meest last van doorslippen bij het

afremmen. De zware Jungheinrich

- eveneens met scharnierend kop-

pelstuk - scoorde op dit punt ech-

ter opvallend goed. De Jumbo

Handy had tijdens deze kracht-

proef vooral te kampen met zijn

lage eigengewicht.

Prestaties
De testopdracht luidde: ‘Verplaats

achtereenvolgens drie rolcontai-

ners, beladen met 500 kilogram

vanaf het startpunt naar drie ver-

schillende gangpadlocaties in het

magazijn op respectievelijk 10, 20

en 30 meter en rijdt daarna alle

rolcontainers weer terug naar het

beginpunt’. Met dit testonderdeel

kan een theoretische productivi-

teit worden berekend. De Simply

Mover en BT Unimover bleken

duidelijk het snelst. De eeneiige

tweeling had net geen 6 minuten

nodig voor dit testonderdeel, ter-

wijl de Jumbo Handy hoofdzake-

lijk vanwege de laag afgestelde

snelheid de langzaamst was met

7:45 minuten. Dezelfde verplaat-

singstest hebben we ter vergelij-

king ten slotte ook nog even

handmatig duwend uitgevoerd en

dat leverde met vijfeneenhalve mi-

nuut de snelste tijd van allemaal

op. Met dit verschil dat de tester

in kwestie volkomen uitgeput over

de streep kwam en beslist niet

meer in staat was om dezelfde

prestatie nogmaals te leveren.

Een uitgebreider verslag, 
technische gegevens, 
prestatiemetingen en aanvul-
lende detailfoto’s zijn te vinden
op logistiek.nl/heftrucktests

Alle rolcontainertrekkers doorstonden de hellingproef Stelconplaten en oneffenheden zijn doorgaans ook geen probleem

De gefixeerde koppeling van de Movexx werkt handigerDe scharnierende koppeling van de Jungheinrich 

wordt met de voet bediend

De Jungheinrich is de enige met 

een onboard lader
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