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Ons verhaal
▪ CS-TS is een onafhankelijk en gespecialiseerd
testlabo.
▪ Wij bieden diensten aan om de risico’s bij
palletstabiliteit laadeenheden, verpakkingen in
kaart te brengen en op te lossen.
▪ Wij optimaliseren uw laadeenheden naar
veiligheid, kostprijs en normering.
▪ We toetsen de regelgeving aan de gerelateerde
eisen volgens de voorschriften en normen en
leveren certificaten van palletstabiliteit.

Onze slogan
▪ Veiligheid is een keuze !

Onze missie
Het is onze missie om integrale
transportveiligheid toegankelijk te maken voor
kleine, middelgrote en grote organisaties.

Deze ambitie sluit volledig aan bij de
professionaliteit en passie die CS-TS in de
samenwerking met klanten legt.
We werken samen met klanten om het verschil
te maken op het gebied van
transportveiligheid in Europa, evenals bij het
optimaliseren naar duurzame verpakkingen.

Onze filosofie
Het succes van integrale
transportbeveiliging hangt af van de
kennis en houding ten opzichte van en de
manier waarop medewerkers omgaan
met de voorgeschreven maatregelen,
richtlijnen en procedures.

Wat doen we!
Veilig transport is in ieders belang en dat
begint bij het correct verpakken van de
goederen op laadeenheden ( pallet). De
Europese richtlijn 2014/47 / EU stelt dat een
correcte verpakking moet voldoen aan de
EUMOS 40509 norm.
Deze norm definieert een nauwkeurige
testprocedure waaraan elke laadeenheid en
zijn verpakking moet voldoen. CS-TS heeft
de juiste testfaciliteit om de EUMOS 40509test uit te voeren, en meer, onze faciliteit is
mobiel, dus we kunnen deze tests bij u op
locatie uitvoeren.
CS-TS is een dynamisch bedrijf dat zich richt
op het certificeren en maken van
transportveilige laadeenheden (pallets).

40509

Wat doen we!

Met ons mobiele testlab hebben we de unieke
mogelijkheid om Eumos-tests op locatie, overal
in Europa, bij de fabrikant, verlader of verpakker
uit te voeren.
Wij kunnen bij de klant testen uitvoeren van
verschillende verpakkingseenheden, zonder dat
hij zijn pallets naar een laboratorium hoeft te
brengen.
Daarnaast leveren we na de testen een
certificaat af “
Het mobiele lab van CS-TS is daarom bij u op
locatie (productie, verpakking, logistieke
afdeling) om uw verschillende laadeenheden te
testen in overeenstemming met Eumos 40509
norm.
CS-TS is de enige in Europa die een efficiënte,
snelle en gebruiksvriendelijke oplossing biedt
voor de verlader, verpakker, fabrikant, ....

Wat doen we!
Het ter plaatse testen van de unit en zijn
verpakking heeft de volgende voordelen:

- geen voor- of natransport van elke eenheid naar
een testlaboratorium;
- mogelijkheid tot aanpassing van de verpakking
indien de eerste resultaten onvoldoende zijn;
- tijdens het testen: optimalisatie van opwikkel-,
rek- of krimpkappen en omsnoering;
CS-TS levert een EUMOS 40509 transportveilig
certificaat af voor elke laadeenheid die voldoet aan
de verschillende parameters van de test. Hiermee
kan bij veiligheidscontroles langs de weg door de
overheid worden aangetoond dat de verpakking
voldoet aan de wettelijke eisen. Hiermee kan ook
een geschil bij transportschade worden
uitgesloten.
Het concept is zo ontwikkeld dat u alleen uw
laadeenheid hoeft op te zetten, wij doen de rest!

Wat doen we!
We kunnen laadeenheden en
verpakkingen testen met de volgende
specificaties:
▪ Maximaal gewicht: 1800 kg
▪ Max afmeting: L160 cm X W160 cm
X H250 cm
Daarnaast zijn we in staat om FEF-200
tests uit te voeren

Contact us
www.cs-ts.be
info@cs-ts.be
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