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Service en specials 
doorslaggevend

Intern transport in de vrieskou bij ColdService  



Theo Theijssen, plantmanager 
bij ColdService in Veghel

Extreme inzetsituaties vragen om 
speciale oplossingen. ColdService 
vindt die oplossingen keer op keer bij 
UniCarriers. De trucks, indien nodig 
aangepast, voldoen aan alle wensen en 
eisen van de vrieshuisspecialist. Maar 
minstens zo belangrijk is de service. 
“En die is uitstekend bij UniCarriers”, 
weet plantmanager Theo Theijssen.

Sinds 2013 biedt ColdService een 
complete dienstverlening voor het koelen, 
invriezen, verpakken en opslaan van 
temperatuurgevoelige producten. Hiertoe 
beschikt de dienstverlener inmiddels over 
een drietal vrieshuizen; in Eindhoven, 
Waalwijk en Veghel. In totaal tellen de 
opslaglocaties bijna 75.000 palletplaatsen. 
Daarnaast levert ColdService steeds 
vaker value added services voor klanten. 
“Op jaarbasis labelen we bijvoorbeeld 10 
miljoen producten, pakken we 15 miljoen 

producten in en nog eens 12 miljoen kilo 
om”, vertelt Theo Theijssen, plantmanager 
bij ColdService in Veghel.

Het zijn slechts enkele voorbeelden van het 
uitgebreide dienstenpakket. ColdService 
doet er alles aan om ervoor te zorgen dat 
de producten van de klanten in topconditie 
worden bewaard en op de plaats van 
bestemming worden afgeleverd. Kwaliteit 
en service zijn de drijfveren.

“ Bij UniCarriers is de service uitstekend,  
weten we uit ervaring.”

Vloot

•  2x UHD160 reachtrucks, 
1020 mm mast & cabine

•  2x UHX200 reachtrucks, 
1210 mm mast & cabine

• 8x PLPH 3 ton pallettrucks
• 1x compact pallettruck PLL200
• 1x stapelaar PSH200
• 2x orderpickers type PPL



De verwarmde vrieshuiscabine biedt de chauffeurs 
een comfortabele werkplek, zelfs in de vriescellen, 
waar het kwik daalt tot –28 °C.

Dankzij de unieke luchtcirculatie blijven de ruiten 
van de cabine altijd condensvrij. Zelfs als er van de 
vriescel naar de koelafdeling wordt gereden.

“Stilstand is uit den boze. Kwalitatief 
materieel en een goede service zijn 
onmisbaar. Bij UniCarriers is die service 
uitstekend, weten we uit ervaring”, vervolgt 
Theijssen.

Al jaren komt een vaste servicemonteur van 
UniCarriers bij ColdService over de vloer. 
Hij kent de trucks, kent het bedrijf en de 
specifieke wensen en eisen. “Preventief 
onderhoud plant hij zelf in, zodat we nooit 
voor onverwachte verrassingen staan. 
Voor eventuele storingen hebben we een 
WhatsApp-groep. Mocht er onverhoopt 

Uitstekende service
Logisch dus, dat de dienstverlener 
niets minder verwacht van zijn 
toeleveranciers, als het gaat om het intern 
transportmaterieel. “Daarvoor vertrouwen 
wij al jaren op UniCarriers”, vervolgt 
Theijssen. Ook bij de meest recente 
vernieuwing van de vloot bleek UniCarriers 
de betrouwbare partner waar ColdService 
behoefte aan heeft. 
Een goede service is daarbij cruciaal. Om 
temperatuurverlies te voorkomen, moeten 
de goederen zo snel mogelijk worden 
ingeslagen en verwerkt. 

tóch iets zijn, dan appen we een foto en 
het serienummer, en wordt het probleem 
vaak nog dezelfde dag verholpen”, weet 
Theijssen. De plantmanager ziet de 
servicemonteur als één van zijn eigen 
collega’s. “Eentje die proactief meedenkt 
en erg veel verstand heeft van de trucks.”

Coldstore reachtrucks
Uiteraard zijn ook de trucks zelf voor 
ColdService bepalend. Niet alleen moeten 
ze bestand zijn tegen de vrieskou. Ook 
een hoge productiviteit en een zo veilig 
en comfortabel mogelijke inzet staan 
hoog op het lijstje. “Keer op keer blijkt dat 
UniCarriers, vaak als enige of één van de 
weinigen in de markt, in staat is om de 
trucks te leveren die aan onze wensen en 
eisen voldoen”, aldus Theijssen. 

De jongste levering bevat onder andere 
twee reachtrucks, type UHD160, met een 
hefhoogte van 10,20 meter en uiteraard 
in vrieshuisuitvoering. Dat betekent onder 
andere speciale, dunnere hydrauliekolie, 
waarmee alles soepel blijft lopen en 
schokkende mastbewegingen worden 
voorkomen. Ook zijn alle elektrische 
componenten extra beschermd tegen 
condensatievocht en kou. Daarnaast zijn 

Het hele dak en grote delen van de  
zijwanden van het vrieshuis in Veghel zijn 
bedekt met zonnepanelen. In totaal 7.000 

stuks. Hiermee is ColdService vrijwel volledig 
zelfvoorzienend op energiegebied.



UniCarriers bijvoorbeeld vrieshuis reachtrucks 
met aangepaste cabines. Dankzij die cabine 
op maat kunnen de trucks ook in de smallere 
inrijstellingen probleemloos uit de voeten.”

Verdere groei
De plantmanager heeft in UniCarriers 
de perfecte partner gevonden voor alle 
logistieke uitdagingen. Ook voor de geplande 
uitbreiding in Veghel, waarmee ColdService 
de totale opslagcapaciteit verhoogt naar 
ongeveer 100.000 palletplaatsen, levert 
UniCarriers de benodigde trucks. 

“In de nieuwbouw komen straks verrijdbare 
stellingen waarin de pallets op een 
afzethoogte van 13,50 meter worden 
weggezet. “UniCarriers is als een van de 
weinigen in staat om reachtrucks te leveren 
waarmee we enerzijds de pallets op die 
hoogte kunnen wegzetten, en we anderzijds 
voldoende restdraagvermogen houden om 
ook de zwaardere pallets veilig in- en uit te 
kunnen slaan. Dát is wat we zoeken in een 
partner. En dát is wat verdere groei voor ons 
mogelijk maakt”, besluit Theijssen.
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Het vrieshuis van ColdService in Veghel is één van de drie locaties waarmee de dienstverlener in totaal beschikt over bijna 75.000 palletplaatsen.

de trucks uitgevoerd met een verwarmde 
vrieshuiscabine. Deze biedt de chauffeurs 
een comfortabele werkplek, zelfs in de 
vriescellen, waar het kwik daalt tot -28 °C. 
De unieke luchtcirculatie zorgt er hierbij voor 
dat de ruiten altijd condensvrij blijven. Zelfs 
als er van de vriescel naar de koelafdeling 
wordt gereden. Zo behoudt de chauffeur 
een optimaal zicht op de omgeving en komt 
de veiligheid niet in gevaar.

Trucks op maat
“Verder hebben we bij de jongste levering 
meerdere elektropallettrucks in gebruik 
genomen, met een capaciteit van maar liefst 
3 ton”, vult Theijssen aan. De trucks zijn door 
UniCarriers voorzien van verlengde, verbrede 
en versterkte vorken. “Daarmee kunnen 
we probleemloos twee pallets van 1.500 
kg tegelijkertijd handlen en houden we de 
producten altijd in topconditie. Het op maat 
leveren van truck is sowieso een kracht van 
UniCarriers. Als de standaard serie trucks 
niet volledig aan ons wensen- en eisenpakket 
voldoen, worden ze speciaal voor onze inzet 
aangepast. Voor de inzet in Waalwijk leverde 
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