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“De nieuwe trucks zijn veel compacter dan hun 
voorgangers en kunnen de hele werkdag aan zonder 
batterij wisselen.”

Project

In nauwe samenwerking met de 
klant, de ontwikkeling en levering van 
3 speciale zware elektro heftrucks.  

Elektrisch rijden is hot, ook in het zwaardere 
segment. Steeds vaker maken vervuilende 
verbranders plaats voor krachtige elektrisch 
aangedreven trucks. Recent nam ook Seacon 
Logistics in Venlo twee zware elektrotrucks 
in gebruik. Dankzij de unieke zware jongens 
is een optimale inzetbaarheid gegarandeerd. 
Elke dag weer.

Seacon Logistics is een logistieke 
dienstverlener met een focus op overseas 
logistics en supply chain solutions. Seacon 
beschikt over meer dan 235.000 m2 aan 
warehousecapaciteit en meer dan 700 
medewerkers op strategische locaties door 
heel Europa. Seacon heeft in 1986 samen 
met Hutchinson Ports de eerste multimo-
dale inland terminal in Venlo ontwikkeld. 
In het VTP5 warehouse in Venlo verzorgt 
logistiek dienstverlener Seacon Logistics de 
opslag van papierrollen en de logistiek voor 
papierfabrikant WestRock. “Dat doen we al 
tien jaar voor deze klant”, vertelt Christian 
Maas, manager warehousing & logistics bij 
Seacon. “Het laatste jaar is de opslag zelfs 
verdubbeld. In totaal staat er momenteel 
16.000 ton papier opgeslagen, verdeeld 

over twee warehouses met een gezamenlijk 
oppervlak van 20.000 m2. Dagelijks worden 
hier tien containers gelost en nog eens 
acht tot tien containers geladen.”

Perfect afgestemd

Om de toegenomen voorraad te kunnen 
blijven handlen, leverde UniCarriers onlangs 
twee bijzondere Montini heftrucks aan 

Seacon Logistics en haar klant WestRock 
zijn in de directe nabijheid van de Venlose 
container terminal gevestigd.

Christian Maas



beschadiging van de kostbare papierrollen 
is hierdoor minimaal. Voor de in- en uitslag 
en het stapelen van de papierrollen in het 
warehouse vertrouwt Seacon Logistics op 
de MR 7 Compact, met een hefcapaciteit 
van 7 ton.

Comfortabel en veilig werken

Beide trucks beschikken over een riante 
cabine, die is voorzien van een panorama-
dak. De cabine biedt de chauffeurs een 
comfortabele werkplek, met een zee aan 
voet- en beenruimte. Alle bedieningsele-

Seacon Logistics. De trucks maken deel 
uit van de nieuwe MR Revolution lijn zware 
elektrotrucks van de Italiaanse fabrikant. 
Ze zijn in nauwe samenwerking met de 
logistiek dienstverlener én de fabrikant 
ontwikkeld. “Daarmee hebben we twee 
trucks die perfect op onze inzet zijn 
afgestemd”, vat Maas samen.
De MR 6 Container is uitermate compact 
en wordt ingezet voor het lossen en laden 
van de containers. Dankzij de bovenlig-
gende neigcilinders kon de cabine laag 
blijven en behoudt de chauffeur optimaal 
zicht in de krappe ruimte. De kans op 

menten zijn binnen handbereik en dankzij 
het moderne kleurendisplay is alle relevante 
informatie in één oogopslag beschikbaar.
Seacon heeft gekozen voor vingertipbe-
diening en het tweepedalen-systeem. Het 
duo-pedaal is ideaal, omdat er veel van 
rijrichting wordt gewisseld. Met behulp 
van de standaard vertical mast indicator 
staat de mast automatisch in een verticale 
positie bij het oppakken van de papierrollen 
en wordt beschadiging van de papierrollen 
opnieuw voorkomen. 

Inzetduur en compactheid

“Wat ons erg bevalt, is de inzetduur en de 
compactheid van de trucks”, aldus Maas. 
“De inzetduur is dankzij de krachtige accu’s 
aanzienlijk langer dan wat we gewend 
waren. Waar we voorheen halverwege een 
dienst de accu moesten wisselen, kunnen 
we nu probleemloos een volledige shift 
doorwerken met één acculading.” 
De compactheid van de MR Revolution 
komt onder andere tot uiting in de 
bijzonder korte draaicirkel. De truck draait 
letterlijk om zijn as. Hiervoor volstaat een 
gangpad van slechts drie meter. Dat was 
eerst vijf meter, een winst dus van maar 
liefst 40 procent.” Dankzij de kortere 
draaicirkel wordt er minder schade gereden 
en kunnen in eenzelfde ruimte meer papier-
rollen worden opgeslagen. “Zeker ook 
gezien de nog steeds groeiende voorraad 
is dat meer dan welkom”, vult Maas aan.
Ook over de samenwerking met UniCarri-
ers is de manager warehousing & logistics 
zeer te spreken: “Mocht het nodig zijn, dan 
staat er binnen 24 uur een servicemonteur 
op de stoep. Zo zijn de inzetbaarheid van 
de trucks en onze productiviteit optimaal 
gewaarborgd. “Alles bij elkaar zijn we 
uitermate tevreden. We overwegen zelfs 
om de vloot verder uit te breiden met meer 
trucks uit deze serie. Dat we in dat geval 
opnieuw voor UniCarriers kiezen, staat 
buiten kijf.”

Het panorama dak met veiligheidsglas biedt optimaal 
zicht bij het stapelen van de zware en kwetsbare 
papierrollen.

Beide Montini trucks zijn op afstand te monitoren en te updaten via de Remote Control feature. Zo zijn 
eventuele storingen makkelijk te traceren en komt de servicemonteur met de juiste onderdelen op locatie. 
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De 6 tonner in containeruitvoering zorgt voor het laden en lossen van de containers. De grotere 7 tons truck stapelt de rollen maximaal 5 hoog en brengt ze in- en uit de opslag. 

Italiaanse krachtpatsers

Met de MR Revolution serie presen-
teerde Montini in 2015 een studieconcept 
zware, elektrische vorkheftrucks met 
hefcapaciteiten van 6 tot 12 ton. Sinds 
die eerste kennismaking met de markt 
zijn de Italiaanse krachtpatsers in 
nauwe samenwerking met UniCarriers 
en eindgebruikers als Seacon Logistics 
doorontwikkeld.

De huidige range telt, naast de standaard 
truck, drie varianten: een lage versie, 
een compacte truck en een container 
uitvoering. Alle trucks zijn voorzien van 
een zijdelings wisselbare, krachtige 96 Volt 
accu (1.204 Ah) en uitgevoerd met zowel 
dubbele rij- als hefmotoren. De trucks zijn 
gebouwd op het concept van een driewiel 
aangedreven truck. In plaats van een 
vooras met centrale aandrijving, hebben de 
trucks twee rijmotoren, die functioneren als 
een elektrisch differentieel.

Het concept geeft de trucks een onge-
kende compactheid en wendbaarheid. 
Zeker in combinatie met de 101° sturende 

achteras, die ook nog eens resulteert in 
30% minder bandenslijtage. Het ontbreken 
van een starre vooras levert daarnaast 
servicevoordelen op. Hierbij is de MR 
Revolution serie modulair gebouwd, dat 
betekent dat 95% van de onderdelen van 
de complete truck range van 6 tot en met 
12 ton, uitwisselbaar is.

Remote control feature
Uniek in dit segment is de mogelijkheid 
om de trucks op afstand te analyseren, 
storingen uit te lezen en software updates 
uit te voeren. Dankzij de standaard remote 
control feature hebben de servicemonteurs 
meestal al tijdens het eerste bezoek direct 
de juiste onderdelen paraat. De remote 
control feature geeft de serviceafdeling van 
UniCarriers daarnaast de mogelijkheid om 
alle belangrijke parameters van de truck op 
afstand te controleren en – indien nodig of 
gewenst – aan te passen. 

Verdere uitbreiding van deze zware 
elektrorange zit in de pijplijn. Op korte 
termijn worden de grotere broers van de 
MR Revolution, met hefcapaciteiten tot 20 
ton, geïntroduceerd.


