Beste lezer,
Matexpo is nog maar net voorbij en we kijken al uit naar de volgende beurs, Bauma 2016!
Ook tijdens deze editie kan u BLE en Manitowoc cranes terugvinden in München van 11
t.e.m. 17 april 2016.
In deze nieuwsbrief krijgt u al een voorsmaakje van enkele nieuwigheden!
Veel leesplezier vanwege
wege het BLE Sales-team

Bert Pauwels – sales@ble.be
Belgian Lifting & equipment company
Grove – Potain
Bezoek onze nieuwe website! www.ble.be

Grove GMK 4100L-1
n de vernieuwde 100
Enkele specificaties van
tonner:
•

Compact design : 2.55 m breed en 13,18 m lang
voor een maximum aan toegankelijkheid en
flexibiliteit op de werf.

•

Best-in-class: Sterkste kraan is zijn klasse.

•

6 delige MEGAFORM giek: 60 m giek met TWINLOCK verpinning.

•

Fuel saving technology:: 1 motor
motor.

•

Manitowoc Crane Control System (CCS): Nieuwe
gebruiksvriendelijke LMB en bedieningssysteem
met 2 grafische display, ergonomische
bedieningsknoppen en jog dial voor een nog
snellere navigatie door de verschillende men
menu’s.

•

Facelift: De kraan oogt veel moderner door het
compleet nieuwe design van de onderwagen.

Benieuwd naar deze kraan? Kom ons bezoeken op BAUMA 2016!

Grove GRT 8100 Ruw Terrein kraan

Enkele specificaties
es van de nieuwe Grove GRT 8100:

•

Manitowoc Crane Control System (CCS): Nieuwe gebruiksvriendelijke LMB en

bedieningssysteem met 2 grafische display, ergonomische bedieningsknoppen en jog dial voor een
nog snellere navigatie door de verschillende men
menu’s.
•

5 delige full power MEGAFORM giek: 46,9 m giek die volledig uitschuift in slechts
160 seconden.

•

Superieure veelzijdigheid en levensduur: Ontworpen voor klanten wereldwijd met
Tier 4 final and Tier 3 motoren
motoren, afstempeling op 3 afstanden mogelijk, omgekeerde
stempelcilinders (bescherming tegen vuil en beschadiging) en 4 stuur modi.

•

Best-in-class:: Sterkste ruw terrein kraan in zijn categorie.

Benieuwd naar deze kraan? Kom ons bezoeken op BAUMA 2016!

Overzicht laatst verkochte kranen

Tweedehands Grove GMK 3050 voor de firma Straight-Building bvba uit Deinze

Op 02 februari 2016 nam de firma Straight-Building bvba uit Deinze deze Grove GMK 3050 in ontvangst.
Straight-Building bvba is gespecialiseerd in het bouwen van woningen (staalbouw) en doet ook freelance
kraanwerk en verhuur.

Tweedehands Grove GMK 4080 vvoor de firma Poppe & zonen uit Sint-Gillis
Gillis-Waas

Eind januari 2016 werd deze GMK 4080 geleverd aan de firma
Poppe & zonen.. De kraan beschikt over een giek van 51 meter
en hydraulische hulpgiek van 8,7 – 15 meter. De kraan heeft
19,3 ton ballast en kan zonder ballast legaal op de weg als 70
tonner.

E.Poppe & Zonen bvba is uitgegroeid van een kleine eenmanszaak tot een volwaardig familiebedrijf waarin
reeds de 3de generatie actief is. Reeds 50 jaar streven ze naar excellente kwaliteit en eindafwerking.

Nieuwe Potain Igo M14 voor de firma Hancke uit Lo-Reninge

De Potain Igo M14 is uitberust met een giek van 22 meter en heeft een capaciteit van 1800 kg tegen de
mast. Op 22 meter neemt de kraan 600 kg. De kraan beschikt over vaste ballast, hydraulische afstempeling
en een wielstel 80 km/u.

5 JAAR GARANTIE OP ALLE POTAIN IGO KRANEN
Sinds 1963 is metaalwerk Hancke specialist voor al uw staal(bouw) uitdagingen.
Dankzij hun hoog-performant machinepark en gekwalificeerde medewerkers leveren ze al vele jaren snel en op maat

VOOR MEER INFO OVER NIEUWE EN OCCASIE KRANEN
Bert Pauwels – Sales
sales@ble.be of 0473/82.43.52

