Duurzame kwaliteit
in kippers, containers,
bandlossers en meer
Kippers, containers, laadvloeren en bandlossers:
logistieke oplossingen voor het vervoer van materiaal
voor wegenbouw, landbouw en meer bouwen we al
veertig jaar in Geesbrug. De productie van onze duurzame
kwaliteitsproducten hebben we geheel in eigen hand. Zo
leveren we onderscheidende kwaliteit, de beste service en
producten op maat.
Onze producten passen we desgevraagd naar uw wens aan. Zo monteren
wij nieuwe kippers en autolaadkranen in de eigen werkplaats op chassis, en
hebben we een breed assortiment oplossingen voor het afdekken van lading. We
monteren op zowel nieuwe als bestaande containers, laadvloeren of kippers. Van
engineering tot aflevering: alles doen we in eigen huis. Dat maakt ons snel en
flexibel.
We houden van korte lijntjes. Ons bedrijfsbureau heeft daarom een belangrijke
rol binnen ons bedrijf. Tekenaars en werktuigbouwkundigen vertalen opdrachten
duidelijk naar onze uitgebreide werkplaats. Waar we volledig ingericht zijn om
snel te produceren, onderdelen op chassis te monteren en de opbouw van uw
chassis van A tot Z uit te voeren.
Vossebelt maakt deel uit van GB Steel Group. Samen met vijf andere bedrijven
zijn wij binnen de groep verenigd in staal. En zijn we alleen of gezamenlijk in staat
elke opdracht uit te voeren.

+solvabiliteit
45%

€40
miljoen omzet
per jaar

binnen GB Steel Group garandeert
een betrouwbare uitvoering van
uw opdracht

3D engineering
in-house voor maatoplossingen
Aangesloten bij

Ruime productiemogelijkheden
Volautomatische zaagstraat
CNC-gestuurde knipschaar
Geautomatiseerde lasprocessen
Lange
levensduur
producten

Lage
investering
per jaar

Voordelig inkopen
met partners GB Steel Group

Vossebelt biedt
oplossingen voor
transport van zand en
grind, wegenbouw en
asfalt, bouw, sloop,
schroot en meer

Meer weten? Bel gerust: (0524) 29 14 88 of mail naar: info@vossebelt-bv.com
Vossebelt maakt deel uit van

www.vossebelt-bv.com

Open afzetcontainers

Afdeksystemen

Kippers

Lichtgewicht containers

Uiteenlopende producten, uitzonderlijke kwaliteit

Bekijk de producten online

Marktkramen
Markthal Rotterdam

Achteroverkippers

Laadvloeren

Bandlossers

Opleggerkippers

Speciaalbouw

1-, 2- en 3-zijdige kippers

Afsluitbare containers

Afzetkippers

