Voor al uw transporten!
Tas Transport is een transportbedrijf dat al ruim 45 jaar ervaring
heeft in nationaal- en internationaal transport. Met een diversiteit
aan wagens, kan Tas Transport voor elke opdrachtgever een logistieke oplossing op maat aanbieden.

Recent hebben wij onze nieuwe Scania R490 met Fassi F950RA.2.27 met jib L6.16 in dienst genomen. Om het transport
naar de locatie uit te kunnen voeren, kan de auto uitgerust worden met een ballastbak L. 4.00 mtr/B. 2.55 mtr/H. 1.30 of
diverse trailers (dieplader/semi/vlakke trailer) variërend tot een laadlengte van 29 meter.
Uiteraard is onze kraanauto voorzien van de benodigde keuringscertiﬁcaten en hijsgereedschappen.

Welk materiaal heeft Tas Transport?
• Auto-laadkranen (95 tons en 60 tons) waarvan 1 uitgerust met JIB en lier
• Schuifzeilencombinaties met een insteek tot 3.05 m
• Open en dichte trailers (huif-, uitschuif- en stenentrailers, euro- en semi diepladers)
• Kiptrailers, onderlossers en Walking Floor oplegger (voor losgestort producten)

Voordelen gebruik autolaadkraan
• Een combinatie van transport en hijswerk. Hierdoor kan het gebruik van een
reguliere telescoopkraan of mobiele torenkraan overbodig zijn.
• Zelfstandig laden en lossen van de lading op elke locatie (uitsparing heftruck.)
• De autolaadkraan is compact en is makkelijk op een krappe locatie op te stellen.
Hierdoor is hijsen in smalle straten en/of overdekte ruimtes geen probleem.
• Zelfstandig monteren en plaatsen van constructies en machines.
• Gebruik van radiografische bediening op afstand,
vooral handig bij montage werkzaamheden .
• Kan uitkomst bieden bij zowel horizontaal- als verticaal transport.
• Onze chauffeurs zijn gediplomeerd machinist autolaadkraan
met laad-/losfunctie én hijsfunctie.

• Wipkarcombinaties (open wagen)
• Koeloplegger
• Containercombinatie
• Meeneemheftrucks

Hijstabellen

Onze specialisaties
Exceptioneel Transport
Tas Transport is gespecialiseerd in het vervoeren van buitenmaatse
vrachten (hoogte-, lengte- en/of breedtetransporten).
Van constructiedelen, machines, kunstwerken, buizen tot boten,
gevelelementen, strand-huisjes en grote opslagtanks. Met inzet van
onze specifieke kennis en moderne transportmaterieel is veel mogelijk.
Eventuele benodigde vergunningen, ontheffingen en begeleiding
kunnen door ons verzorgd worden.

Agrarisch vervoer
Van oudsher transporteren wij aardappelen, granen, uien, etc. Dit vervoer
kan zowel losgestort zijn (in onderlosser, kiptrailer, containerwagen
en/of Walking Floor) als in kisten of op pallets (huifwagens).

Bloembollentransport
Transport van bloembollen vanaf de klant naar de exporteur (uitgevoerd
met koel- en huiftrailers), maar ook de “vuile” bollen vanaf het land naar
de schuur (uitgevoerd met stenentrailers).

Bezoek en postadres:
Prins Clausweg 2
1756 BJ ‘t Zand

Tel. 0224 – 58 14 13
fax 0224 – 58 22 50
info@tastransport.com

