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Apollo Group
Het ontwerpen, produceren, verkopen en installeren van componenten en complete 
integrale oplossingen voor mechanische transportinstallaties. En dat voor de bulk- en 
verpakte goederenindustrie. Dat is kort gezegd wat Apollo Group in de kern doet.
Apollo VTS is onderdeel van de Apollo Group en onder meer verantwoordelijk voor de 
in dit verhaal centraal staande spiralen. De afkorting VTS staat voor Vertical Transport 
Systems. Deze tak van Apollo ontwikkelt, produceert en verkoopt dan ook interne 
transportsystemen voor voornamelijk verticaal transport. Apollo VTS biedt bedrijven 
interne transportoplossingen aan, die bijdragen aan het efficiënter inrichten van 
productielijnen en -processen.

Spiralen
De verticale interne transportoplossingen transporteren producten omhoog of 
omlaag in een spiraalvorm. Deze spiralen worden binnen een productielijn geplaats. 
Door de vorm neemt een spiraal weinig vloeroppervlakte in beslag, met als gevolg dat 
een interne fabrieksruimte op efficiënte wijze benut wordt.
Het is zeker niet één standaard spiraal die bij Apollo geproduceerd wordt. Afhankelijk 
van het product dat door de spiraal gaat (afmetingen, gewicht, soort materiaal) en vele 
andere gegevens wordt de best passende spiraal gekozen. Voorbeelden zijn een Single 
Lane Spiral Conveyor (éénbaans), een Dual Lane Spiral Conveyor (tweebaans) en een 
Mass Flow Spiral Conveyor (voor het transporteren van bijvoorbeeld blikjes of flesjes).

Eén van de reizen die een APOLLO Spiraal Conveyor van Apollo Group 
Coevorden aflegt, is een reis van Coevorden naar Libanon in het 
Midden-Oosten.

Een grote heftruck plaatst de spiraal, ingepakt in een jas van
zeewaardig folie en vastgezet op een skid (grote houten pallet),
in z’n geheel op een 20ft flatrack. Dit lijkt op een container, maar
heeft geen zijwanden of bovenzijde, waardoor het zeer geschikt is
om grote onderdelen op een vrachtwagen en schip te vervoeren.
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Vanwege een incoterm CFR, waarbij geleverd wordt tot de overeengekomen haven,
heeft de klant van Apollo het vervolgvervoer zelf geregeld. In de haven van Beiroet
lossen ze de flatrack met Spiraal Conveyor en brengen deze over op de vervoersmiddelen
die het product over de weg naar de klant vervoert.
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Ingepakt in zeewaardige folie vinden we de spiralen vastgezet terug in containers.
Een vrachtwagen brengt deze volgeladen containers naar de Haven van Rotterdam, 
waar ze in een 3 x 40 ft Container op het volgende transportmiddel overgaan: een containerschip.
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Daar wordt het product met de flatrack gelost. Omdat de flatrack lijkt op een
container, is deze eenvoudig vast te zetten op normale, dichte containers.
De flatrack met spiraal is dan ook altijd de bovenste containerlading.
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Hoe lang duurt het van punt A (Coevorden) naar punt B (Zuid-Afrika)

Gezien de klant het transport had geregeld, is hier niet helemaal een 
volledig antwoord op te geven op basis van de gegevens die Apollo 
Group Coevorden heeft. Een eerdere order vanuit Kaapstad in 
Zuid-Afrika legde de route vanaf de Haven van Rotterdam tot 
Kaapstad af in 24 dagen.

Hoe lang duurt het van punt A (Coevorden) naar punt B (Beiroet)

Eén van de recentste ladingen werd op 18 december 2018 geladen
in Coevorden en kwam op 17 januari 2019 aan in Beiroet.
Ongeveer een maand dus. 

Waarom wordt hiervoor gekozen?
Dit is een kwestie van kosten. Er wordt altijd geambieerd om de transportkosten zo laag 
mogelijk te houden. Omdat de Spiraal Conveyor veel volume heeft, maar relatief weinig 
gewicht, is transport over zee goedkoper dan luchttransport.
Volledig transport over de weg zou mogelijk geweest zijn, maar een aantal factoren houden dit 
tegen:
1.Voor het milieu is het beter om dit met een boot te doen.
2. Instabiele regio’s. Bij transport over de weg moet er onder andere via Syrië worden gereden.

Waarom wordt hiervoor gekozen?
In dit geval op verzoek van de klant. Zij hebben ervoor gekozen het 
transport zelf te regelen. Apollo Group Coevorden regelde wel een EX-a 
document voor de uitklaring van de goederen.
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De reis van producent tot klant
Materialen en eindproducten leggen soms flinke routes af voor ze bij hun 
eindbestemming zijn. Vaak over land of over zee, maar soms ook door de 
lucht. Apollo Group Coevorden verzendt hun eigen producten zelf. Welke 
vervoersstromen komen daar allemaal bij kijken? We nemen de route van 
twee Apollo-producten onder de loep.


