Verpackungs- und Hebetechnik - Vertriebs GmbH

Voor u...
...zetten wij alle raderen in werking!

Verpakkingsmachines

Verzending & Verpakking

Hijstechniek & ladingborging

Service & klantenservice

Verpakkingsmachines

Verpakkingsmachines, die beslist overtuigt!
Wilt u uw verpakkings- en verzendafdeling op een efficiënte en betaalbare
manier organiseren? Met onze s + h verpakkingsmachines kunt u met het grootste
gemak besparingen realiseren. Onze verpakkingsmachines zijn vele malen
sneller dan mogelijk is met handmatig verpakken en omsnoeren.
De machinale inwikkeling van uw pallets en het omsnoeren ervan is vanuit
economisch oogpunt de voordeligste variant voor de beveiliging en bescherming van uw goederen. Het materiaalverbruik is daarbij minimaal.
Profiteer van onze 100 jaar ervaring in alle aspecten van deze materie.

Onze verpakkingsmachineafdeling omvat de volgende productgroepen:

Speciaal voor verpakkingsmachines bieden wij u een
omvangrijke, deskundig en
op maat gesneden advisering en last but not least een
uitstekende klantenservice.
De machines worden na de
productie in onze fabriek
opgebouwd en in bedrijf
genomen. Alle functies
worden gecontroleerd en
pas na een volledige controle wordt de machine aan
u afgeleverd.
Onze technici instrueren
u bij u op locatie over de
functies en werking van uw
verpakkingsmachine.
Wij hebben de oplossingen voor uw specifieke
verzendafdeling, adviseren
u graag en stellen een offerte voor u op die u tot niets
verplicht.

Omsnoeringsmachines

Palletwikkelaars

Voorrekinstallaties

Krimpfolieinstallaties

Rotatie-/langgoedwikkelaars

Mob. omsnoeringsapparaten

Doosoprichters

Bodemklepvouwers

Doossluiters

Stretchrobots

Verpakkingsstraten

Toebehoren

Verzending & Verpakking

Wilt u goederen en leveringen beschermd en veilig verpakken en verzenden?
Al meer dan 100 jaar vertrouwen de verpakkings- en verzendafdelingen van
onze commerciële klanten in industrie, handel, instanties en logistieke centra op
onze s + h verpakkingsmiddelen - in topkwaliteit en tegen faire prijzen.
Wij onderscheiden ons door persoonlijke en competente advisering en door een
snelle en betrouwbare levering - met ons eigen wagenpark.
Wij bieden u een ruime selectie van verpakkingsmaterialen en verpakkingsmiddelen en vinden daarom beslist een passende oplossing voor uw magazijn-,
productie-, kantoor- en logistiekafdelingen.

De belangrijkste verpakking in ons portfolio in een oogopslag:

Voor ons komt klanttevredenheid op de eerste
plaats!
Wij bieden u een breed
assortiment volgens de
nieuwste stand van de
techniek dat alle relevante
aspecten van onze verpakkingsmiddelen afdekt.
De prijzen voor onze producten worden op basis
van de volgende factoren
berekend: de gewenste
kwaliteit, sterkte, grootte en
afnamehoeveelheid.

Folie & zakken

Tape en plakband

Bedrukte plakband

Papier & karton

Kartonnage & dozen

Bedrukte kartonnage

Verzendverpakkingen

Vulmaterialen

Omsnoeringsapparaten

Omsnoeringsbanden

Bedrukte omsnoeringsbanden

Afrolwagens

Iedere klant heeft zijn eigen
wensen en eisen en om die
reden stellen wij met alle
plezier een offerte voor u
samen die u tot niets verplicht.
Wij verheugen ons op uw
aanvraag!

Hijstechniek & ladingborging

Al meer dan 100 jaar levert s + h aan zijn tevreden professionele klanten in
industrie, handel, instanties en logistieke centra. Onze klanten vertrouwen op de
hoge kwaliteit van onze producten in het segment hijstechniek en hijstuig - voor
de veiligheid en ter bescherming van hun medewerkers, voertuigen, laadeenheden, boxen, containers en nog veel meer.
Bovendien vermijdt u er niet onaanzienlijke boetes mee.
Arbeidsveiligheid en gezondheid op het werk voor industrie en handel.
Bij ons krijgt u alleen volgens de DIN-normen geproduceerde en gecertificeerde
merkkwaliteit. UVV- en kettinginspectiediensten worden door onze eigen
servicemonteurs verleend.

Ons productenscala omvat de volgende bereiken:

Voor het veilige transport van uw goederen en
volgens de certificeringsnorm van de DGUV Regel
100-500 - Inzet van arbeidsmiddelen (tot nu toe:
BGR 500).

Span-& sjorbanden

Kettingen

Hijsstroppen / ronde stroppen

Hijswerktuigen

Kabels

Veiligheidsnetten & zeilen

Stuwkussens

Antislipmatten

Randbescherming

De ladingborgmiddelen
van s + h zijn uitstekend
geschikt voor elk transport
over land, zee of in de lucht
- voor trucks, busjes, containers, auto‘s, schepen en
vliegtuigen.
Bij ons vindt u beslist het
juiste product en de optimale oplossing voor uw
behoeften en uw gebruiksdoelen.
Wij adviseren u graag en
stellen een offerte voor u
op die u tot niets verplicht!

De prijzen voor onze producten worden op basis van de volgende factoren
berekend: de gewenste kwaliteit, sterkte, grootte en afnamehoeveelheid.
Iedere klant heeft zijn eigen wensen en eisen en om die reden stellen wij met alle
plezier een offerte voor u samen die u tot niets verplicht.
Stuur gewoon een e-mail naar: info@simons-harren.de

Service & klantenservice

De tevredenheid van onze klanten is onze grootste drijfveer - om die reden focussen wij ons altijd op de wensen en behoeften
van onze klanten en bieden wij een optimale service. Wij doen alles wat nodig en mogelijk is om u als koper kwalitatief
hoogwaardige en probleemloze producten te leveren. Uw vertrouwen, en daarmee ook de loyaliteit van onze klanten, komt
bij ons op de eerste plaats. Wij willen het vertrouwen dat u in ons stelt, ook voor de toekomst behouden.
Wij bieden in al onze segmenten topkwaliteit en scoren met onze faire prijs/kwaliteit-verhouding. De machines worden na
de productie in onze fabriek opgebouwd en aan een inbedrijfstelling onderworpen. Alle functies worden door gekwalificeerde medewerkers op deskundige wijze gecontroleerd en pas na een met goed gevolg doorlopen eindcontrole aan onze
klanten afgeleverd.
Profiteer van onze gekwalificeerde servicemonteurs en van onze eigen UVV- en kettinginspectieservice.
Met een eigen werkplaats en deskundige servicemonteurs bieden wij u een competente en omvangrijke klantenservice voor
inspecties en reparaties.
Ons productenscala omvat de volgende productgroepen:
Verpakkingsmachines (omsnoeringsmachines, palletwikkelaars, doosoprichters enz.)
Expeditie- & verzendmaterialen (plakband, omsnoeringsbanden, folie, vulmateriaal, kartonnages enz.)
Hijstechniek & ladingborging (hijsstroppen, sjorbanden, ladingborging, hijswerktuigen enz.)
Service & klantenservice
Een compleet overzicht van onze producten vindt u onder: www.simons-harren.de
Uw s + h Team

Uw voordelen in een oogopslag:

Technische service & reparatiediensten

Uitvoerige controles
en test van elke machine voor levering

Professionele & gekwalificeerde klantenservice

Gegarandeerde onderdelenvoorziening

UVV- & Kettinginspectieservice

Snelle en betrouwbare levering

Verpackungs- und Hebetechnik - Vertriebs GmbH
Erftstraße 85 | 41238 Mönchengladbach
Phone.:
Fax:
E-Mail:
Web:

(+49) 02166 – 46 17 6
(+49) 02166 – 41 86 9
info@simons-harren.de
www.simons-harren.de

Wij verheugen ons op uw bezoek:
www.simons-harren.de

