Beste lezer,
BLE bestaat dit jaar 20 jaar en dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. Met talrijke
acties en promoties op o.a. de Potain snelmontage kranen. Deze mijlpaal vieren we samen
met onze klanten door hen een fles van ons eigen BLE bier cadeau te doen. Verder nemen
we een kijkje naar de nieuwe las installatie bij Grove Wilhelmshaven en onze laatst
geleverde kranen.
Veel leesplezier vanwege het BLE Sales-team
Wim Pandelaere – wim.pandelaere@ble.be – 0473 82 43 53 (Sales Manager)
Bert Pauwels – sales@ble.be – 0473 82 43 52 (Oost en West Vlaanderen)
Lorin Van Welden – sales2@ble.be – 0474 98 18 87 (Antwerpen – Limburg – Vl Brabant)
Belgian Lifting & equipment company
Grove – Potain
Bezoek onze nieuwe website! www.ble.be

BLE Jubileum Tripel:
Het BLE bier werd gebrouwen bij brouwerij Boelens te Belsele. De brouwerij biedt een mooi
assortiment aan lekkere bieren waaronder: Bieken, Santa bee, Wase wolf, Tripel klok, Tripel klok
oak aged (gerijpt op Bruichladdich whisky vaten), Dubbel klok en Waaslander.
De BLE Jubileum Tripel is een blonde tripel van hoge gisting die hergist in de fles. Door het
gebruik van de nobelste hopsoorten krijgt het bier een lekker pittig en fruitig aroma met toetsen
van citrusvruchten. Het bier heeft een alcohol percentage van 8,5 % en wordt best gedronken bij
een temperatuur van 6 °C. Schol!

Manitowoc investeert fors in hybride snij en las installatie.
Eerder dit jaar nam de Grove fabriek in Wilhelmshaven een ultra moderne las installatie in
gebruik wat resulteert in betere en nog sterkere gieken voor onze mobiele kranen. De nieuwe
machine biedt een ongeziene precisie en levert merkbare verbeteringen op.
Volgens Manitowoc is er op het ogenblik nog geen enkel andere fabrikant van mobiele kranen die
een gelijkaardig systeem gebruikt. De voordelen in de fabriek zijn dan ook overduidelijk; zo is er
bv. veel minder manipulatie nodig van het staal vooraleer we de giek moeten vormen, wat op zijn
beurt bijdraagt tot de levensduur van de giek. Ook is er veel minder materiaal nodig om te lassen
en werkt de machine veel sneller omdat er minder voorbereiding in kruipt.
Zoals u kunt zien op onderstaande foto heeft de installatie zijn eigen behuizing en reikt deze over
een groot deel van de productielijn. Alle werk stations in de giek hal zijn dan ook gereorganiseerd
om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.

Manitowoc ziet deze investering als de eerste stap om heel de fabriek te moderniseren en op
hetzelfde moment gefocust te blijven om haar klanten te blijven voorzien van het sterkste,
lichtste en duurzaamste hijsmateriaal op de markt. De fabriek in Wilhelmshaven staat in voor de
productie van de Grove GMK 4080-1 t.e.m. de GMK 7450.

Foto: Las team + Leiding giek afdeling @ Wilhelmshaven fabriek

Laatst geleverde kranen:
Grove GMK 4080-1:

Grove GMK 5130-2:

Occasie Grove GMK 3050:

Geleverd aan Pascal Lambert Constructions te Beauraing

Nieuwe Potain IGO 22 voor:

GDV BOUW
Pullaarsteenweg 157, 2870 Ruisbroek
Tweedehands Potain IGO 21 voor:

Brioen Tom
108, Brielmolenstraat
9160 Lokeren.
Nieuwe IGO M14 voor:

SPRL Quertinmont
Rue du cimetière 120
6042 Lodelinsart
SPRL Cugnon
RUE DU POTEAU 14
6950 Nassogne
Enkele technische gegevens van dit kraantype:
Maximaal hijsvermogen: 1.800 kg
Maximale radius: 22 m
Hijsvermogen op giekkop: 600 kg
Haakhoogte: 19 m
Met vast onderstel
Voor meer info: www.ble.be

