transport

Sinke Transport
Sinke Transport, opgericht in 1989, is dankzij haar uitgebreide wagenpark een logische en onmisbare
schakel binnen de Sinkegroep. Sinke Transport is gespecialiseerd in bulktransport van grond, puin,
menggranulaat en andere grondstoffen. Het bedrijf heeft daarnaast de kennis, het materieel én de ervaring
in huis voor containertransport en speciaal transport met onder andere kraanauto’s en diepladers. Buitenom
de eigen bedrijven binnen de Sinkegroep, maken hierdoor ook andere partijen veelvuldig gebruik van de
aanwezige transportcapaciteit.
Duurzaam rijden
De Sinkegroep hecht veel waarde aan duurzaam onder
nemen en in het bijzonder aan het verlagen van de
CO2-uitstoot. Niet voor niets is de CO2-Prestatieladder een
graadmeter in de beleidsvoering. Reductie van het brandstof
verbruik is een belangrijk aandachtspunt. Het wagenpark
bestaat voornamelijk uit milieuzuinige auto’s die tenminste
voldoen aan de Euro-5 norm, chauffeurs zijn opgeleid voor
“het nieuwe rijden”. Voor het optimaliseren van de trans
portbewegingen beschikt het wagenpark over een GPS
volgsysteem met daaraan gekoppeld een boordcomputer
waarmee onder andere brandstofverbruik in kaart wordt
gebracht. De overdrukcabines voorkomen dat ongewenste
stoffen de cabine binnenkomen.
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Sinke Transport investeert continue in haar wagenpark
voor een optimaal en passend transport nu én in de
toekomst.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie
en het bespreken van de mogelijkheden.
Transport in velerlei vormen:
• Aangedreven kippers
• Kraanauto’s
• Containerauto’s
• Steenopleggers
• Kiptrailers
• Walking floor trailers
• Diepladers
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sinkegroep.nl

transport
materieel

Portaalcontainer transport.

Haakarm container transport.

Knijperauto transport - 24 tonmeter kraan.

Kraanauto transport - 37,5 tonmeter.

8x8 en 10x8 aangedreven kipper transport.

Kipoplegger transport.

Steenoplegger transport.

Dieplader transport.
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