net iets meer, net iets beter

net iets meer, net iets beter
De route van onze onderneming
In 1986 starte Leon Holvoet samen met zijn dochter
Marijke en zoon Marc Locatrans op.
Na verloop van tijd nam Marijke het ondernemerschap
alleen op zich.
Op deze stevige fundering bouwden de kinderen de
zaak verder uit tot een sterke speler in de wereld van
vrachtwagenverhuur en vervoersoplossingen.
Nu staat de derde generatie aan het stuur: “girl power”
van de zuiverste soort.
Tina, Siska en Julie runnen het bedrijf met een realistische
visie op daadkrachtig management en klantgericht
ondernemerschap. Ze krijgen hierbij de praktische
ondersteuning van hun echtgenoten achter het stuur en
van hun vader Pierre voor het mechanisch onderhoud en
herstel.

Dit ervaren team zet elke dag de richtingaanwijzers aan, richting toekomst.

Transparantie:
Als klant kunt u uw goederen voortdurend in realtime volgen.
Specifieke transportdocumenten zoals vrachtbrieven
en temperatuurrapporten zijn altijd opvraagbaar uit
onze digitale administratie (enkel in transport, niet in
verhuur).

Kwaliteit:
Locatrans geeft u de kwaliteit zoals we die voor onszelf
zouden wensen. Daarom besteden we de grootste
zorg aan o.m. de opleiding van onze medewerkers/
chauffeurs, een perfecte administratieve afhandeling
voor afzender en ontvanger. Ook qua flexibiliteit mag
u ons tot het uiterste drijven.

Time-management:
Locatrans rijdt altijd net iets voor op de tijd. Daarmee
verzekeren wij uw klanten van een perfecte aflevering
op de juiste plaats, binnen de gestelde tijden.

verhuur op uw maat
Bestelwagens

Vrachtwagens

Koelwagens

Trekkers met opleggers

Het wagenpark van Locatrans beschikt
over diverse types bestelwagens.

Altijd klaar voor het grote werk. Locatrans
laat u kiezen uit een breed aanbod van upto-date vrachtwagens:

Voor specifieke vervoersopdrachten waarbij koeling en versheid onontbeerlijk zijn,
beschikt Locatrans over perfect onderhouden en gecontroleerde koelwagens:

Voor wie nood heeft aan grote volumes,
heeft Locatrans alles in huis:

•
•
•
•
•

Rijbewijs B
Met of zonder laadbrug
Laadlengte: 4 m
Laadvolume: 17m3
Laadvermogen: 700 – 1.100 kg

• vrachtwagens met aluminium kast en
laadbak
• met of zonder slaapcabine
• laadlengte van 7,20 m tot 8,20 m
• laadvermogen tussen 5.000 en 8.000 kg
• uitgerust voor plantenvervoer
• vrachtwagen met schuifgordijn 1 of 2
kanten
• uitgerust met een laadbrug
• laadlengte van 7,50 m tot 8,50 m
• laadvermogen tussen 5.000 en 10.000 kg

•
•
•
•
•
•
•

koelwagens met een slaapcabine
uitgerust met een laadbrug
laadlengte 8 m
laadvermogen tussen 6.000 en 8.000 kg
temperatuur mogelijk van -20 °C tot +20 °C
datacold
koeltrailer van 13m60 (kan eventueel
door ons geleverd worden)

•
•
•
•
•

trekker 400 pk
oplegger gekoeld of met schuifgordijn
met laadbrug
laadlengte van 13,60 m
alles kan afzonderlijk gehuurd worden

Met of zonder bestuurder
Locatrans zorgt ervoor dat u uiterst flexibel
kunt inspelen op uw specifieke of onvoorziene noden.
We verhuren het hele wagenpark met of
zonder bestuurder.
Onze eigen chauffeurs beschikken over de
nodige certificaten en de juiste kenniservaring om uw transportopdracht met succes
te realiseren, nationaal of over heel het
Europese continent.

Waarom problemen kopen als u de oplossing kan huren?
Welke wegtransportbehoefte u ook heeft, Locatrans biedt u de juiste oplossing: met
of zonder chauffeur. Voor korte of langere periodes.
Een kleine bestelwagen, een flinke vrachtwagen of veilig koeltransport...: Locatrans
helpt u snel op weg. Met Locatrans beschikt u meteen over een mooie meerwaarde:
concurrerende prijzen, een hoge servicegraad, een lage kilometerstand en de
betrouwbare topconditie van al het rollend materieel.
Locatrans is uw onmisbare partner wanneer u tijdelijk vervangend transport zoekt
of bij een onverwacht tekort aan eigen vervoerscapaciteit.
Locatrans is er voor u !

huren

Onze 24/7 bereikbaarheid zorgt ervoor dat u uw vervoersactiviteiten met de
hoogste zekerheid kunt plannen en realiseren. U zal het snel merken: we zetten de
dingen graag in beweging.

Onze specialisaties voor verhuur & transport
Versproducten &
Catering

Niet gekoeld
transport

Farmaceutische
producten

Specifieke goederen vragen een specifiek transport. Of het nu gaat om bloemen, planten of
voedingsproducten: een precieze klimaatregeling en een omzichtige behandeling zijn belangrijke factoren die de versheid en de hygiënische
veiligheid van uw goederen garanderen.

Locatrans beschikt over een aantal trailers die
zich snel laten vullen via de laadklep of langs
de zijkant. De grote binnenhoogte en de stevige
schuifgordijnen vergemakkelijken het laden en
lossen.

Via real-time tracking van locatie en temperatuur houden wij de kwaliteit van uw medicinale
goederen nauwkeurig in de gaten.

Locatrans bezit de knowhow om elke opdracht
met succes af te ronden. We werken strikt volgens
de wettelijke normen en met de meerwaarde van
een voortdurende interne en externe controle. U
krijgt daarbij de waarborg van een transparante
communicatie over de temperatuur, de visuele
kwaliteit, de verpakking en alles wat de handelswaarde van uw producten bepaalt.

Palletgoederen worden deskundig gestapeld
om het risico op vrachtverschuivingen en mogelijke beschadigingen tot het uiterste minimum te
herleiden.

Het transport blijft daarmee altijd veilig en efficiënt. Bovendien zijn al onze trailers TIR verzegeld
voor de hoogste graad van bescherming (enkel
in transport, verhuur is zonder systeem).

UW VRACHTVERVOER?
We zetten het graag op
de juiste weg !

www.locatrans.be
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