Coevorden, 12 november 2015

Betr.: uitbreiding fabriek en kantoren
Cargo Floor B.V.

Geachte relatie,
Cargo Floor staat bekend als de wereldwijd toonaangevende fabrikant en leverancier van horizontaal
werkende laad- en lossystemen. Deze laad- en lossystemen worden gebruikt in zowel mobiele (trucks,
trailers, containers) als ook in stationaire toepassingen (vaste opstellingen van automatische lossende
voorraadbunkers bij fabrieken).
Cargo Floor B.V. levert haar systemen onder twee bekende merknamen:
- Cargo Floor® het moving floor bewegende schuifvloersysteem
- CargoMatic® het ultieme logistieke transportsysteem welke bestaat uit een elektrisch aangedreven
ketting- of lamellenband systeem.
Omdat de internationale groei van Cargo Floor B.V. zich steeds verder ontwikkelt is de huidige fabriek uit
haar jasje gegroeid.
Fabrieksuitbreiding: de huidige fabriek wordt met ruim 6.700 m3 uitgebreid
De nieuw te bouwen hal zal onderdak gaan bieden aan de service en constructie afdeling. Hierdoor
ontstaat er nog meer ruimte voor de productie en eindafwerking van de stationaire Cargo Floor en
CargoMatic projecten alsmede de service aan mobiele systemen.
De nieuwbouwhal zal voorzien zijn van 4 overhead kranen en een speciaal ontwikkelde ergonomische
werkput met een automatisch liftbare vloer zodat er nog veiliger, adequater en efficiënter service kan
worden verleend aan de opleggers van haar klanten.
Logistiek magazijn
Door de uitbreiding komt er ook extra ruimte vrij voor de logistieke afhandeling, dit is met name nodig om
de toename van de containerbeladingen voor de export “overseas” te kunnen verbeteren. In het logistiek
magazijn is geïnvesteerd in een nieuwe laadbrug waardoor alle soorten en maten zeecontainers snel en
droog geladen kunnen worden.
Buitenterrein
Naast de uitbreiding van de fabriek wordt het buiten terrein met 1.250 m2 vergroot en verhard. Het extra
terreinoppervlak zorgt voor voldoende ruimte om de grote variëteit aan aluminium als ook stalen
vloerprofielen efficiënter op te slaan, waardoor deze altijd snel geladen en uitgeleverd kunnen worden.
Tevens biedt het de nodige ruimte om grootschalige en volumineuze stationaire projecten tijdelijk op te
slaan tot het moment van levering aan de klant. Het terrein zal worden beveiligd door de modernste
camera- en beveiligingssystemen.

Kantooruitbreiding
Cargo Floor staat bekend om haar kwaliteit en excellente wereldwijde service. Om de service wereldwijd
op het hoogste niveau te kunnen blijven waarborgen worden er regelmatig nationale en internationale
technische trainingen gegeven aan haar klanten en officiële servicewerkplaatsen. Er wordt daarom een
nieuwe trainingsruimte gebouwd met daaraan vast een nieuwe “experience” ruimte waar het Cargo Floor
systeem en de onderdelen in al haar aspecten worden getoond. De bestaande trainingsruimte wordt
verbouwd tot nieuw sales support kantoor.
Technisch laboratorium
Eveneens zal er een technisch laboratorium worden ingericht waar naast duurtesten voor nieuwe
ontwikkelingen ook onderdelen kunnen worden onderzocht.
Milieu
Om energie te besparen en daarmee het milieu minder te belasten heeft Cargo Floor al haar verlichting
in de kantoren inmiddels laten ombouwen naar LED verlichting. Tegelijkertijd met de uitbreiding van de
fabriek worden alle bestaande lichtstraten vervangen door ultramoderne LED verlichting. Deze LED
verlichting benadert nagenoeg het heldere daglicht waardoor er veel meer “natuurlijk” licht op de
werkplek aanwezig is.
Met deze uitbreiding van haar fabriek anticipeert Cargo Floor op verdere groei en kan hierdoor haar
klanten nationaal en internationaal op een nog efficiëntere wijze bedienen.
De nieuwbouw werkzaamheden zijn inmiddels gestart en zullen tegen het einde van 2015 voltooid zijn.
In het vertrouwen u hiermee volledig te hebben ingelicht, verblijven wij inmiddels,
met vriendelijke groet,
Cargo Floor B.V.
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