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Volledig gecertifi ceerd, meer mogelijkheden
én meer effi ciency

Hoge deklast
Slimmere maatvoering
Innovatief koppelsysteem
Effi ciënter transporteren
Vele accessoires
Volledig gecertifi ceerd
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Voor evenementen en infrawerken heeft Van Schie altijd de juiste oplossing voor werken 
op en aan het water. Door ons streven naar innovatie en de veranderde wet- en
regelgeving, heeft Van Schie een nieuw ponton ontwikkeld met vele mogelijkheden.
Zo kunt u sneller, eenvoudiger, veiliger, groener en met meer toepassingen en efficiency
uw projecten uitvoeren. Kijk, dat is waar je op kan bouwen bij Van Schie... continu in beweging.

UW SUCCES
IS WAT ONS DRIJFT

Groot of klein, maar altijd grootse prestaties
U bepaalt met de VSP770 hoe groot u het hebben wilt. Want met het
unieke koppelsysteem en de complete logistieke zaken, leveren we u met 
bijna evenveel gemak 1 ponton ten behoeve van een werkeiland, als een 
complete pontonbrug of eventplatform. Daarnaast heeft de VSP770 een 
deklast van 10 t/m2.

UNIEKE INNOVATIE
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Volledig gecertificeerd!
Elk afzonderlijk ponton is voorzien van een DNV-GL type
approval. Met deze gecertificeerde pontons kunnen we u voorzien 
van een gecertificeerd samenstel wat in de hele EU kan worden 
ingezet conform de geldende wet- en regelgeving (EU Richtlijn (EU) 
2016/1629). Daarnaast kunnen wij sterkte- en stabiliteits-
berekeningen uitvoeren, zodat u veilig en efficiënt de betreffende 
werkzaamheden of uw event kunt realiseren.

Efficiënt transport
Omdat de koppelingen tijdens het transport

in het ponton blijven, hoeven deze niet
meer los vervoerd te worden.

 Dat scheelt! In kosten, CO2-uitstoot én tijd.
Die voordelen, daar profiteren we samen van.

 

Accessoires. Veilig én handig!
Naast het ponton heeft Van Schie ook een grote diversiteit aan snel te monteren accessoires 
ontwikkeld. Deze maken het werken op onze pontons makkelijker en veiliger.

Uw projecten zijn steeds anders. En vragen
dus iedere keer om andere maatwerkoplossingen.
Vraag ernaar bij de experts van Van Schie.
Bel 0297-237537. Of kom langs in Mijdrecht.

BEKIJK
DE ANIMATIE

VAN DE VSP770
op vanschie.com/pontons

vanschie.com

Uniek koppelsysteen
De koppeling blijft tijdens transport achter in het ponton. Hierdoor zijn
de koppelelementen bij het koppelen direct al aanwezig op de plek waar
u ze nodig heeft. Het ponton kan staand gekoppeld en ontkoppeld worden.
Ondanks het geringe gewicht van de koppeling zelf, heeft deze een
treksterkte van maar liefst 16 ton per koppeling!  


