Beste lezer,
In deze nieuwsbrief nemen we een kijkje naar de eerste synthetische hijskabel, een
mijlpaal bij Grove en enkele van onze laatst geleverde kranen.
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Première voor Grove:
Op Conexpo 2014 te Las Vegas werd de eerste synthetische hijskabel voorgesteld aan het grote
publiek. De kabel werd speciaal ontwikkeld voor mobiele kranen en werd ontworpen door
Samson, een toonaangevend fabrikant van kunststof touw, en Manitowoc. De splinternieuwe
Grove RT770 is de eerste mobiele kraan uitgerust met de KZ100 en werd eveneens gelanceerd op
Conexpo 2014.
De KZ100 hijskabel biedt veel voordelen. Zo is hij 80 % lichter dan staaldraad en daardoor veel
makkelijker in te scheren. De nieuwe kabel is ook minder gevoelig voor slijtage en kinken en is
ook niet torsie gevoelig.
Mike Herbert, de directeur van de planning en productie bij Manitowoc, zegt dat de KZ100 een
welgekomen innovatie is een zeker een toegevoegde waarde voor de Grove gebruikers.
“Er is geen betere plek dan Conexpo 2014 om de KZ100 te lanceren”, zei hij. “We weten dat
dealers, klanten en kraanliefhebbers zullen zien wat voor een sprong deze eerste synthetische
hijskabel is voor de kraanindustrie. De samenwerking met Samson resulteerde in een lichter en
innovatief product dat een nieuw tijdperk inluidt op gebied van kabels”.
De kabels werden uitvoerig getest in het testlabo. 7500 meter kabel werd onderworpen aan
14000 cycli van heftige tests om de betrouwbaarheid van de kabel te testen.
KZ 100 ™ is corrosiebestendig , vereist geen smering , is duurzaam, en gemakkelijk om mee te
werken , waardoor er minder slijtage van schijven en trommels voorkomt.
Meer info? www.samsonrope.com/Pages/KZ100.aspx

Opmerkelijke mijlpaal bij Manitowoc:
200 X GMK 6300 L + 50 X GMK 6400
Manitowoc 's mobiele kraan merk Grove viert
de mijlpaal voor twee van zijn AT
vlaggenschepen. Het bedrijf heeft 200 300
tonners en 50 400 tonners gebouwd en
verkocht, waardoor ze de best verkochte
kranen zijn in hun klasse.
Beide types werden verkocht op een
opmerkelijke snelheid sinds de
productiestart in resp. 2011 en 2013,
waardoor ze twee van de grootste
succesverhalen zijn van het bedrijf.

Manitowoc vierde deze mijlpaal op een
evenement in haar fabriek in Wilhelmshaven
, Duitsland , waar zowel de GMK6300L en
GMK6400 worden gebouwd. Andreas Cremer
, global product directeur van de all-terrain
en autolaadkranen in Manitowoc , die deel
nam aan het evenement , benadrukte de
sterke samenspel van degenen die betrokken
zijn bij het creëren van de innovatieve
ontwerpen dat deze kranen zo populair
hebben gemaakt .

"Deze twee kranen nieuwe zijn de nieuwe
standaard voor wat all-terrain kranen
kunnen doen - en we zijn erg trots op onze
kranen, maar ook op de mensen die ze
ontwierpen en bouwen, " zegt hij. " Onze
ontwerpers en ingenieurs zijn echte
vernieuwers met tientallen jaren ervaring die
naar klanten luisteren en nieuwe concepten
bedenken die de grenzen verleggen van wat
all-terrain kranen kunnen doen.
Grove GMK6300L heeft een 300 ton
capaciteit en de langste giek in zijn klasse
(80 meter).Ze werd voor het eerst getoond op
de Bauma 2010 in München , en de
leveringen begon het volgende jaar. De 400 t
capaciteit Grove GMK6400 biedt een giek
van 60 meter die kan worden uitgebreid tot
134 meter met een beweegbare jib . In deze
configuratie kan de kraan hijswerken
uitvoeren die met andere 6 of 7 assers in
deze categorie onmogelijk zijn.
Beide kranen hebben hun efficiëntie bewezen
en zijn een hit over heel de wereld. De GMK
6300L werd verkocht in 27 landen op vier
continenten , terwijl de GMK6 400 kan
worden gevonden op werven in Frankrijk ,
Duitsland , Zwitserland, Nederland ,
Denemarken , Rusland , Nieuw-Zeeland en
de Verenigde Staten.
Typische toepassingen voor de GMK 6300L
en GMK 6400 omvatten hijswerken voor
hoogbouw, opbouw van torenkranen ,
onderhoud en herstellingen bij de bouw van
windmolenparken,…

Laatste geleverde kranen:
GMK 4080-1:

GMK 3055:

Occasie snelmontage kraan Potain Igo 30:
Verkocht aan:

Nieuwe snelmontage kraan Potain Igo 30:
Verkocht aan:

Occasie snelmontage kraan Potain Igo 21:
Verkocht aan:
Pierre Sibille

Nieuwe snelmontage kraan Potain Igo 21:
Verkocht aan:

Nieuwe snelmontage kraan Potain Igo 18:
Verkocht aan:

Occasie snelmontage kraan Potain Igo 18:
Verkocht aan:

Nieuwe snelmontage kraan Potain Igo T 85A:
Verkocht aan:

Mocht u vragen hebben over bovenstaande kranen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Alvast bedankt,

Het BLE Team.

