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Rebro Transport Service: LZV-pendeldienst tussen Eindhoven en Berkel-Rodenrijs 
 

BURG bouwt LZV-combinatie voor drie BDF-
wissellaadbakken, vooruitlopend op Duitse proeven. 
 
Moerdijk, 17 oktober 2011 
 
Vooruitlopend op nog te houden proeven met LZV-combinaties in Duitsland, heeft Rebro 
Transport Service uit Sprundel bij BURG INDUSTRIES twee LZV-combinaties gekocht 
waarmee drie BDF-wissellaadbakken kunnen worden vervoerd. De eerste van deze 
combinaties wordt deze week officieel in gebruik genomen. Rebro onderhoudt met deze 
LZV een pendeldienst tussen Eindhoven en Berkel-Rodenrijs. 
 
De BDF-wissellaadbak, met een lengte van 7,15 meter, is vooral in Duitsland een belangrijke 
laadeenheid. Het is een belangrijk gegeven dat binnen de maximale lengtemaat voor een LZV (25,25 
meter) drie BDF-bakken kunnen worden vervoerd. Dit veelgebruikte type wissellaadbak is ruim een 
meter langer dan een 20 ft zeecontainer.  
 
De LZV-combinatie van Rebro is een schoolvoorbeeld van hoe dit op een degelijke en veilige manier 
kan worden opgelost. Hij is samengesteld uit een drie-assige motorwagen (Volvo FH 540), een twee-
assige BURG dolly en een twee-assige BURG oplegger. De motorwagen en oplegger zijn opgebouwd 
met berries (subframes) voor het kunnen opzetten en vergrendelen van de wissellaadbakken.  
 
De hele combinatie weegt rijklaar, inclusief opbouw maar exclusief wisselbakken, ongeveer 18 ton. 
Met een maximaal toelaatbaar gewicht van 60 ton, blijft er dus 42 ton nuttig laadvermogen over. De 
afzethoogte van de bakken is op de standaardmaat voor BDF-bakken, namelijk 132 cm. De 
motorwagen heeft 22,5 inch velgen, dolly en oplegger beschikken over 19,5 inch velgen. De gehele 
combinatie is luchtgeveerd waardoor de bakken zeer snel kunnen worden geladen en gelost. 
 
Optioneel kan deze LZV-wissellaadbakkencombinatie ook worden gebouwd op een afzethoogte van 
122 cm. Daarmee zou het transportvolume nog verder toenemen.  
 
BURG benadrukt dat de combinatie van Rebro als voorbeeld kan dienen voor Duitsland, waar 
binnenkort proeven met LZV’s starten. Als de LZV in Duitsland wordt toegestaan, biedt dit een 
enorm besparingspotentieel omdat dan tegelijkertijd drie in plaats van twee BDF-wisselcontainers 
vervoerd kunnen worden, en dat zonder concessies te doen aan verkeersveiligheid. Het zou zelfs 
mogelijk zijn om drie lange BDF-bakken (7,45 meter) te vervoeren, maar dan zou de maximale 
lengtemaat (van 25,25 meter) wel moeten worden verruimd. 
 
Rebro Transport Service in Sprundel (zes eenheden) is een jong en dynamisch bedrijf dat al eerder 
ervaring opdeed met het rijden met LZV-combinaties. Het bedrijf kiest nu voor de degelijkheid en 
betrouwbaarheid van BURG. Rebro rijdt wissellaadbakken geladen met pakketten voor onder andere 
DHL, Deutsche Post en DPD.  
 
De nieuwe combinatie zal worden ingezet in een pendeldienst tussen Eindhoven en Berkel en 
Rodenrijs (bij Rotterdam), en rijdt per etmaal zes ritten. Rebro bespaart met deze LZV één trekker-
opleggercombinatie plus chauffeur uit. Dat maakt de LZV niet alleen milieuvriendelijk maar ook 
economisch interessant. Zodra Duitsland de deuren openzet voor de LZV, zal dit voertuig ook op de 
Duitse snelwegen te zien zijn.  
 

Niet voor publikatie:   
* Foto’s vindt u als bijlage bij dit persbericht, of kunt u opvragen via j.bunk@burg.nl.

* Voor een inhoudelijke toelichting kunt u terecht bij: 
- Jan Bunk, Burg Service bv, telefoon 088 0030800 / 0653 155893, j.bunk@burg.nl,
- Hans van Rens, Rebro Transport Service bv, telefoon 0610 405750, hansrens@rebrotransportservice.nl


