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Antwerp Terminal Services (ATS)
neemt nieuwe Garage Rollend Materieel feestelijk in gebruik
Antwerpen, 19 September 2018 - Antwerp Terminal Services (ATS) opende zaterdag 15
september 2018 officieel de deuren van haar nieuwe garage op de MPET-terminal aan kaai
1742, waar het Rollend Materieel van havenbedrijf MPET zal onderhouden worden.
Met een hoogte van 26m en een lengte van 105m biedt deze werkplaats ruimte voor
gelijktijdig onderhoud van 24 straddle carriers (heftoestellen voor het verplaatsen van
containers), wat deze garage meteen één van de grootste in haar soort maakt. De totale
investering bedraagt zo’n € 18M.
Een 400-tal genodigden waaronder de eigen techniekers vergezeld van hun familie en een
aantal rekruteringsbureaus en scholen, werden bij deze gelegenheid vergast op een
uitgebreide receptie in het nieuwe gebouw.
De garage zelf beschikt over state of the art uitrusting zoals een gesofisticeerd verdeelsysteem
voor olie, koelwater, perslucht en vet, een stikstofgenerator voor het opblazen van de banden,
zes rolbruggen, een lasatelier en vijf magazijnliften voor optimaal gebruik van de beschikbare
ruimte. Daarnaast werd tevens een opleidingslokaal geïnstalleerd om interne opleidingen en
bijscholingen te organiseren.
Maar ook naar het milieu gaat er ruim aandacht. Zo wordt er groene elektriciteit afgenomen
van een windmolenpark aan de Belgische kust. Er wordt een eigen milieupark ingericht voor
het sorteren en recycleren van afvalmaterialen en de hulpmiddelen zoals vork- en schaarliften
worden geleidelijk overgeschakeld van dieselmotoren naar elektrische motoren. Daarnaast
beschikt de garage over een eigen waterzuiveringsinstallatie waar regenwater zal
gerecupereerd worden om te gebruiken bij het afstomen van de Straddle Carriers in beide
wasstraten.
ATS stelt zo’n 370 personeelsleden tewerk waarvan een 130-tal in deze garage aan de slag
zullen gaan. Voor de afdelingen Rollend Materieel en Kraandienst is ATS vandaag nog op zoek
naar een 20-tal nieuwe collega’s, zowel mekaniekers, hulp-mekaniekers en
storingstechniekers.

EINDE

Achtergrond
ATS is een dochteronderneming van PSA Antwerp en MPET en levert diensten aan beide
firma's met betrekking tot Technische Ondersteuning, HSSE en Lichterplanning.
Wij verwijzen u graag naar onze websites
 www.antwerpterminalservices.be
 www.psa-antwerp.be
 www.mpet.be
of rechtstreeks via de jobpagina
 www.psa-antwerp.be/nl/jobs
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