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Nedcargo Alpherium is de werkmaatschappij van Nedcargo International die de 
binnenvaarterminal Alpherium in Alphen aan den Rijn exploiteert.

Dankzij duurzame overslag is het mogelijk om meer goederen over de binnenwateren te 
vervoeren en zo de congestie van het wegennet in de Randstad te vermijden.

Alpherium werkt er hard aan om het bedrijf CO2-neutraal te maken en deze investering 
onderstreept de inzet en ambitie om een groene corridor tussen de Randstad en de 
zeehavens te creëren. 
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HOE HEEFT HYSTER GEHOLPEN?
1. Door middel van de introductie van een nieuwe empty-

containertruck, geleverd door Heffiq BV, als onderdeel van 
de modernisering van de terminalmachines

2. De nieuwe machine is stiller, zuiniger en slimmer dan de 
vorige machine

OVERZICHT VAN DE MACHINES

KENMERKEN EN VOORDELEN  
VOOR ALPHERIUM

De nieuwe empty-containertruck kan twee lege containers 
tegelijk optillen en ze tot zestien meter hoog heffen 

Dankzij het unieke doubldee horizontal twistlocksysteem 
kunnen containerrijen dichterbij elkaar worden geplaatst

Het double horizontal twistlocksysteem vergrendelt de 
containers altijd tijdens het transport, ook 45ft containers

De spreader is voorzien van een soft landingpakket voor 
maximale geluidsdemping bij het optillen van containers 

De moderne stage IV-motor met ECO-modus combineert de 
slimme transmissie voor een laag brandstofverbruik met een 
lager geluidsniveau

Door de lage emissies voldoet de machine aan de  
strenge IV-emissienormen voor niet voor de weg  
bestemde mobiele machines  

De machine is zeer stabiel en heeft een hoog rijcomfort met 
een goed geplaatst zwaartepunt

Met de nieuwe machine kan Alpherium efficiënter stapelen 
en minder gebruik maken van zwaardere apparatuur. 
Hierdoor kunnen ze de werkzaamheden van Alpherium verder 
optimaliseren en de impact op het milieu verminderen 

HYSTER® H22XM-12EC EMPTY-CONTAINERTRUCK

Het machinepark bestaat nu onder meer uit:


