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Hefkussenberging
Repatriëring
Ladingschade

Wielsma Internationale
Autoservice BV

24 uur service
Vervangend vervoer
Zelfstandige uitvoering van een berging
Hefkussenberging
Speciaal diepladertransport
Netwerk (buitenlandse) bergers
Directe financiële afwikkeling met verzekeraars

Wielsma Internationale Autoservice BV
gestart in 1964 en gevestigd in Apeldoorn is een modern en dynamisch bergingsbedrijf
dat zich uitsluitend bezighoudt met het bergen en repatriëren van vrachtwagens,
touringcars en getrokken materieel. Het gehele jaar, 24 uur per dag, is onze alarmcentrale
bereikbaar en staan gecertificeerde bergers en bergingsvoertuigen paraat voor een
optimale dienstverlening. Wij werken voor transportondernemingen, garagebedrijven
en openbaar vervoersbedrijven. Naast deze opdrachtgevers werkt Wielsma voor en in
opdracht van vrachtwagenverzekeraars waarbij een rechtstreekse financiële afwikkeling
plaatsvindt. Voor een aantal verzekeraars zijn wij preffered supplier.
Betrouwbaarheid, deskundigheid en onafhankelijkheid staan voorop, een bergingsbedrijf
met een duidelijke identiteit, jarenlange ervaring en gedegen kennis van de bergingsbranche zowel binnen Nederland als grensoverschrijdend.
Door onze professionele aanpak herstellen wij zo efficiënt mogelijk uw mobiliteit.

Berging
Wij hebben een ruime ervaring met het bergen
in geheel Europa. Hiervoor worden zware bergingsvoertuigen ingezet voorzien van imposante
bergingskranen voor een zelfstandige uitvoering
van een berging. Naast de inzet van ons eigen
materiaal maken wij gebruik van ons netwerk
(buitenlandse) bergers.
De berging wordt onder onze regie uitgevoerd

zodat er vooraf afgestemd wordt met betrekking
tot het in te zetten materiaal en mankrachten.
De financiële afhandeling loopt via ons kantoor
zodat het voertuig na de berging zijn weg weer
kan vervolgen.

wielsma.nl

Hefkussenberging

Repatriëring

Voor het bergen van bijvoorbeeld een geladen
koelcombinatie beschikt Wielsma over hefkussens. Met deze bergingsmethode wordt een
aanmerkelijke tijdwinst behaalt doordat het
niet langer noodzakelijk is het voertuig met
mankracht te lossen alvorens te kunnen bergen.
Hierdoor kan de berging snel, efficiënt en
kostenbesparend uitgevoerd worden.

De gespecialiseerde bergingsvloot biedt ons tal
van mogelijkheden om onze opdrachtgevers op
efficiënte en schadebeperkende wijze van dienst
te zijn. Door het inzetten van de door ons speciaal
ontwikkelde uitschuifbare dieplader, diepbedlengte 12,30 meter en een vloerhoogte van 20 cm,
kunnen wij een defecte oplegger transporteren
naar een eigen of een vertrouwde werkplaats.

Het calamiteitenvoertuig is naast de hefkussenset, noodwielen en radrollers ingericht met alle
denkbare gereedschappen en hulpmiddelen
voor het ondersteunen bij ongevallen en het
uitvoeren van een (nood)reparatie aan vrachtwagens, bussen en getrokken materieel.

Indien nodig neemt Wielsma een vervangende
oplegger mee naar de strandinglocatie, zodat de
lading overgezet en de rit vervolgd kan worden.

Ladingschade
Wanneer er bij onze alarmcentrale een
opdracht binnenkomt waarbij een ladingschade is ontstaan of dreigt te ontstaan
nemen wij direct contact op met de
ladingverzekeraar.
In samenspraak met de ladingexpert zullen
wij vervolgens schadebeperkend handelen
en de berger uit ons netwerk instrueren.

In de gevallen dat bijvoorbeeld alleen de
trekker is beschadigd, zet Wielsma een van
haar mobiliteitstrekkers of een trekker van de
transporteur in om de stilstand van de lading
en de eventueel daaruit voortvloeiende
ladingsschade tot een minimum te beperken.
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