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TRAPPEN & OPSTAP

LIFT-UP SCHARNIEREN
Een sterk & onverwoestbaar alternatief voor 
standaard scharnieren met gasveren op een 
topklep.

RTS 

TOPPERS

TELESCOPISCHE TRAP
uitvoering artikelnummer

4 treden 3080008

5 treden 3080013

UITSCHUIFBARE TRAP
uitvoering artikelnummer

2 treden 11250010

3 treden 114500

OPSTAP / TRAPTREDE
artikelnummer

274656

uitvoering artikelnummer

180d 273826000

360d 273839000

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DE CARROSSERIEBOUW

180d 360d

KIPPERS EN OPENLAADBAKKENRTS IMPORTEUR VAN 
JPM OPENLAADBAKKEN & KIPPERS
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MARCEL BOONE 
30 JAAR IN DIENST!
Je bent dit jaar 30 jaar in dienst bij RTS. Hoe ben je bij 
het bedrijf terecht gekomen en welke functies heb je de 
afgelopen 30 jaar bekleed?
‘Ik ben 31 jaar geleden begonnen bij Reynolds 
Aluminium Holland. Na ongeveer een jaar kwam er een 
vacature voor verkoopmedewerker bij Reynolds Transport-
systemen (RAVC). Na mijn inwerkperiode heb ik mij bezig 
gehouden met o.a het Carlogic systeem. Midden jaren 90 
ben ik de export gaan doen en heb samen met een aantal 
Poolse collega’s de vestiging RTS Poland in Poznan leven 
ingeblazen. Transport regelen naar Poznan. Op de fiets
snel even naar de douane stempels halen voor de 
grensdocumenten. Problemen oplossen bij de grens. En 
uiteraard alles via de fax en de telefoon. Dit was ook de 
tijd dat we regelmatig aan beurzen deelnamen in o.a. 
Parijs, Birmingham, Hannover en Poznan. Vervolgens samen 
met Louis van Olffen rayon Noord-Oost Nederland gedaan. 
Regelmatig op bezoek bij klanten en heel veel geleerd.’

SAMEN KIJKEN NAAR DE BESTE OPLOSSING VOOR DE EINDGEBRUIKER
Swiss Sense is al jaren actief op het gebied van slaapcomfort. Het 
bedrijf heeft vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk. 
Het wagenpark bestaat momenteel uit ongeveer 80 wagens. Om in te 
kunnen spelen op de Europese WLTP-regelgeving ging Erwin Jansen 
(wagenparkbeheerder van Swiss Sense) samen met Harrie van Kessel 
(bedrijfswagenadviseur bij Carbouw / Louwman) op zoek naar een 
passende oplossing voor nu en de toekomst. Zij kwamen uit bij de 
CityCruiser Dubai van RTS. 

Momenteel heeft Swiss Sense 25 CityCruiser Dubai’s in gebruik. Naar volle 
tevredenheid van Erwin: ‘Ik was op zoek naar een betrouwbare oplossing 
ter vervanging van het bestaande wagenpark. Ik moet ervan uit kunnen 
gaan dat de wagens niet uitvallen. Groter laadvermogen en lichter in 
gewicht is daarnaast ook heel belangrijk. We werken met zwaardere 
bedden, daarom moeten we op zoek naar lichtere wagens, om zo te 
kunnen voldoen aan de WLTP-norm. Met de CityCruiser Dubai op Sprinter 
chassis is dit gelukt.’

Naast gewicht en laadvermogen zijn de gladde wanden, de aangepaste langsliggers en de speciaal voor Swiss Sense 
ontwikkelde achterdeuren met inliggende sluitingen een groot pluspunt voor Erwin: ‘De inliggende achterdeursluitingen 
blijven gedurende de looptijd altijd goed sluiten en de gladde wanden zijn bij schade veel makkelijker te herstellen. De 
aangepaste langsliggers (50 mm i.p.v. 100 mm) geven een lagere instap, wat prettiger is voor de chauffeurs die meerdere 
keren per dag met zware bedden de wagen in en uit moeten lopen.’
Harrie van Kessel vult aan: ‘Als carrosseriebouwer streven we naar de beste oplossing voor de klant. Dat betekent in eerste 
instantie niet altijd de goedkoopste aanschafprijs, maar kan wel degelijk resulteren in de laagste operationele km-prijs. 
Door de lichtere opbouw, samen met de lage chassisbalken (vermindering luchtweerstand), kon bij de Sprinters een 
brandstofbesparing van 2 ltr / 100 km gerealiseerd worden. Tevens is er een groot logistiek voordeel: Swiss Sense kan nu 
meer lading per wagen realiseren en daardoor meer afleverpunten per dag bezoeken zonder overbeladen rond te rijden.’

In 2023 wil Swiss Sense marktleider in Europa zijn. Dit betekent een flinke groei van het wagenpark. Naar verwachting zal 
de WLTP-norm binnen het bedrijfsleven steeds nadrukkelijker worden. Lichtere wagens zijn daarbij essentieel. In aanschaf 
zijn deze opbouwen misschien wat duurder dan andere opbouwen, maar het verdient zich terug op gebied van CO2-reductie, 
brandstofbesparing en kosten voor schadeherstel.

KLANT IN BEELD:                     CARROSSERIE DE BRUECKER NV

Sinds 1921 | Echt familiebedrijf (momenteel 3e en 4e generatie) | 
Gevestigd in Erpe-Mere (centraal in België) | Onze klanten zijn 
voornamelijk bedrijven met distributie activiteiten.

Ons productgamma:
• Gesloten kastopbouw (keuze uit: plywood 20mm – plywood 6mm  

met latwerk – aluminium – aluminium snaplock)
• Oprolbare zeilen 
• Schuifzeil opbouw 
• Geïsoleerde opbouw 
• Open laadbak 
• Opleggers / Aanhangwagens 
• 3,5 ton opbouw

Wij zijn een zelfbouwer, dat wil zeggen dat wij onze opbouwen zelf maken. Hierop zijn twee uitzonderingen: de 
koelopbouwen en de opbouwen voor 3,5t voertuigen. Voor beiden kunnen wij bij RTS terecht. RTS is voor ons zowel een 
leverancier van onderdelen (sloten, scharnieren, aluminium profielen, zijdeur-kits, etc.) als van afgewerkte producten 
(ISONORT & ALSAP). Een groot voordeel is dat zij een uitgebreid productgamma hebben en een grote voorraad aanhouden. 
Doordat zij zelf ook opbouwen in Nederland produceren is er veel technische kennis binnen het bedrijf.

Beste RTS-relatie,
 
Dit is de eerste uitgave van het RTS-bulletin, die u 
periodiek van ons zult ontvangen. Met dit bulletin 
blijven wij u informeren over ontwikkelingen 
binnen RTS, zoals toevoegingen & wijzigingen in 
ons assortiment. Ook laten we RTS-medewerkers aan 
het woord die achter de schermen dagelijks aan onze 
service werken, in dit nummer een jubilaris!
 
Graag brengen wij projecten onder de aandacht 
die u met onze materialen en systemen heeft 
gerealiseerd. In dit eerste nummer ook een 
interview met eindklant Swiss Sense die door onze 
klant Louwman van een serie composietopbouwen 
werd voorzien. RTS groeit snel als belangrijke 
partner van de Belgische carrosseriebouw, 
daarom lichten we onze samenwerking met 
carrosseriebouwer De Bruecker, die al uit onze 
Reynolds jaren stamt, graag toe.
 
U ziet het, vooral veel aandacht aan onze klanten 
in het RTS-bulletin!

Bart van Wegen
Directie RTS

NIEUWE ONDERBOUWSLUITING 
Sinds begin dit jaar worden alle opdekdeuren met de 
verbeterde onderbouwsluiting 33700 uitgevoerd en zijn 
de oude sluitingen 33100 en 33200 niet meer leverbaar. 
Dit geldt ook voor de losse verkoop van de 
onderbouwsluitingen.

Onze RTS-opdekdeuren hebben met deze nieuwe 
onderbouwsluiting in snaplockuitvoering een TüV-test 
van 32 ton goed doorstaan, waarmee met name de 
sterkte van de nieuwe onderbouwsluiting is bewezen. 

Bij vervanging van uw oude achterdeuren leveren wij de 
nieuwe onderbouwsluiting met 5 mm in plaats van de 
gebruikelijke 10 mm hoge lagerbussen (artikelnummer: 
280942000) zodat de sluiting op dezelfde hoogte kan 
worden gemonteerd.

De 33700 is uit voorraad leverbaar. Neem voor meer 
informatie contact op met ons verkoopteam: 

PROJECTEN

Je hebt in al die jaren al heel wat meegemaakt met zo’n beetje iedere Nederlandse carrosseriebouwer, 
waaruit haal je daarbij dagelijks de meeste voldoening?
‘In de loop der jaren is er natuurlijk heel veel veranderd. Samen met de vertegenwoordigers windmolenkappen verkocht, 
Abri’s op stations voor de NS, carrosserieën voor transport van politiepaarden, aluminium vloeren voor mobiele ijsbanen. 
Er is geen dag hetzelfde. Als je een klant goed hebt kunnen helpen en deze is tevreden dan geeft je dat een goed gevoel.’

Wat is iedere dag weer een uitdaging in de verkoop van componenten, 
halffabricaten en opbouwsystemen aan de carrosseriebouw?
‘Als je vroeger een product in een bepaalde week kon leveren was 
iedereen tevreden. Tegenwoordig wil men niet weten op welke dag 
maar ook nog eens hoe laat er geleverd wordt. Voldoen aan toenemende 
eisen is de uitdaging!’

Je bent ook verantwoordelijk voor de exportklanten van RTS, aan 
welke landen verkoop je zoal en hoe boor je een exportklant aan?
‘Vroeger legde je contact met klanten of prospects op vooral beurzen. 
Je liep de hele dag rond met visitekaartjes en knoopte met iedereen 
een gesprek aan om te kijken of we iets voor elkaar konden betekenen. 
Tegenwoordig is dat anders met internet, LinkedIn etc. Landen waar aan 
verkocht is in de afgelopen jaren buiten de meeste Europese landen zijn 
o.a. Zuid-Korea, Japan, Suriname, Canada, Israël, Nieuw-Zeeland, VAE, 
Verenigde Staten.’

Is er nog iets dat je langs 
deze weg wilt delen 
met de lezers van het 
RTS-bulletin?

‘Blijf vooral gezond!’

+31 (0)341 375 130

verkoop@rts.nl

CARBOUW / LOUWMAN 
LEVERT 25 CITYCRUISER 

DUBAI’S AAN 
SWISS SENSE

ESVE SPECIAL TRAILERS
 LEVERT CITYCRUISER 

KARDEL AAN 
MACH4METAL

DONK CARROSSERIE & 
LAADKLEPSERVICE LEVERT 

REGIOCRUISER AAN 
VERKEERSSCHOOL 

HOLMERSMA

ROORDINK 
CARROSSERIEBOUW 

LEVERT 3 REGIOCRUISERS 
AAN BRANDWEER GOOI EN 

VECHTSTREEK

RONDAAN CARROSSERIE EN 
WAGENBOUW B.V. LEVERT 

GLOBALCRUISER AAN 
WETTERSKIP FRYSLÂN

DESMET LEVERT 
MOOIE KARDEL 

SCHUIFZEILOPBOUW 
AAN VAN MARCKE

TAL TECHNIEK BOUWT 
SPECIALE DEUREN VOOR 

REMALUX MET RTS
HALFFABRICATEN EN 

COMPONENTEN

CARROSSERIEBEDRIJF 
SCHEVERS LEVERT 
5 JPM KIPPERS AAN 

GEMEENTE UTRECHT

RTS Bulletin Q1-2021v02.indd   2RTS Bulletin Q1-2021v02.indd   2 26-03-2021   10:4826-03-2021   10:48


