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COLOFON

De HMF kraan van Voorbij Funderingstechniek kan over de
zwanenhals van de trailer rijden om zowel zware als lange
lading te vervoeren. Bovendien kan de kraan eenvoudig
worden gedemonteerd. Ook dat is een voordeel, want
de meeste autolaadkranen kosten laadvermogen (en
brandstof), ook als je de kraan dagenlang niet gebruikt.
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Transport Compleet
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The MANOOVR Multi-PL is the latest generation of semi low-loaders from Nooteboom. It employs a range of highly advanced technologies that
enable it to offer some unique features such as an ultra-low floor height of 780 mm and the highest, legally permissible axle loading. Furthermore,
the construction of the MANOOVR Multi-PL is simple and light, offering plenty of load capacity and low maintenance costs. This clever application
of technology makes the MANOOVR Multi-PL an exceptional trailer for all Europe.
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THE GREAT NATIONS OF EUROPE
In 1999 bracht Randy Newman een popsong uit onder de titel ‘The Great Nations of Europe’.
Het grootste deel van de tekst gaat over de grote Europese landen die sinds de overtocht
van Columbus heersten over een belangrijk deel van de wereld. Randy Newman kondigt in
‘The Great Nations of Europe’ aan dat het einde van de 20e eeuw ook gelijk het einde van de
dominante invloed van Europa betekent. Sterker nog: hij voorspelt dat ‘some bug from out of
Africa might come for you and me’. Is de Europese industrie nog in staat om mee te spelen in
de wereldtop of hebben we de leidende rol al uit handen gegeven?
MOBIELE KRANEN
Slechts één kraanproducent – Liebherr – uit de top 10
wereldwijd heeft haar hoofdkantoor in Europa. Twee
andere bedrijven – Terex en Manitowoc – zijn in
Amerikaanse handen,
drie komen uit China
en de laatste vier zijn
Japanse bedrijven.
Door de overname
van Demag versterkt
Tadano de positie
van de Aziatische
kraanleveranciers nog
verder. Liebherr is
natuurlijk bij uitstek
een technologie
concern, waar volop
geïnvesteerd wordt
om de concurrentie
voor te blijven. Maar
vooral de Chinese
concurrenten lopen snel in. In marktaandeel: de
Chinese bedrijven groeien, Europa weet haar aandeel
vast te houden en de Amerikaanse en Japanse
leveranciers leveren in. China (Zoomlion, Sany,
XCMG) gaat aan kop met circa 30% marktaandeel,
gevolgd door Liebherr met 26%. De Amerikaanse
bedrijven (Terex en Manitowoc) komen niet verder
dan 23% en Japan (Tadano, Sumitomo, Kobelco
en Kato) is hekkensluiter met 21%. De conclusie
is niet ingewikkeld. Een groot deel van de mobiele
kranen wordt gebruikt in de bouwsector. Doorgaans
zijn dit vrij simpele, niet al te zware kranen. En
juist die kranen worden in grote aantallen in
Azië geproduceerd. Europese kraanproducenten
zullen alle zeilen bij moeten zetten om geen verder
marktaandeel te verliezen.
ZWARE BEDRIJFSWAGENS
De wereldproductie van bedrijfswagens wordt
gedomineerd door slechts enkele concerns die via een
complex netwerk met deelnemingen, joint ventures
en samenwerkingsverbanden met elkaar verbonden
zijn. Onbetwist marktleider is Daimler met de
merken Mercedes-Benz, Freightliner, Fuso, Unimog,
Sterling Trucks, Western Star en BharatBenz. De
Europese concurrenten zijn Volkswagen (MAN,
Scania, Volkswagen Caminhoes) en Volvo (met
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Renault, Mack Trucks en UD Trucks). De enige
Amerikaanse truckfabrikant in de top 10 is Paccar,
het moederbedrijf van DAF. Aziatische leveranciers
zoals Dongfeng, FAW, Sinotruck en Foton uit China
en Tata uit India groeien sterk. De truckwereld is
sterk in beweging. Sinds 2018 zijn alle bedrijfswagen
activiteiten van Volkswagen verzameld onder de
naam Traton. De groep breidt haar belangen nog
verder uit door samenwerkingen met Hino, Ford en
Navistar. Alle grote partijen werken op een of andere
manier samen. Een mooi voorbeeld is UD Trucks
(sinds 2010 de nieuwe naam voor Nissan Diesel).
UD Trucks heeft via Fuso een lijn met Daimler,
maar ook een joint venture met Dongfeng, Volvo
is aandeelhouder van UD Trucks en de nieuwste
trucks zijn gelijk aan de Isuzu Forward. Eén ding is
zeker: verschillende Chinese merken én Tata staan
in de top 10 van wereldwijd geproduceerde aantallen
vrachtwagens. Die positie zullen ze niet snel meer uit
handen geven.

OPLEGGERS
In de markt voor zware (semi)diepladers hebben
de Europese leveranciers nog een stevige vinger in
de pap. Faymonville, Goldhofer en de TII Group
exporteren een deel van hun productie naar landen
buiten Europa. Volop kansen buiten Europa maar
ook bedreigingen. In 2009 produceerden de zes
grootste trailerbouwers in Europa ongeveer 40% van
het totaal aantal geregistreerde opleggers. In 2016 was
dat percentage gestegen naar 70%. Schaalvergroting
is een voorwaarde om te overleven.
De invloed van Europa op de wereldmarkt voor
kranen en zware vrachtwagens wordt steeds
kleiner. Alleen op de markt voor zware opleggers
zijn de kaarten nog niet geschud. Daar liggen nog
kansen om een groter aandeel op de wereldmarkt
te veroveren. Dat kan alleen
door samen te werken. Randy
Newman had maar deels gelijk
in ‘The Great Nations of Europe’.
De bedreiging komt niet uit
Afrika, maar uit het Oosten.

AD DE KONING
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ALE
TIJDSWINST

ALE heeft voor het windpark Loma Blanca in Argentinië een
Manitowoc 18.000 rupskraan vervoerd met SPMT’s. De kraan staat
op zware stalen balken, die dwars op de SPMT’s zijn gemonteerd.
Deze manier van werken had voor ALE twee voordelen. De kraan
kan op deze manier snel naar een volgende windturbine verplaatst
worden. Het tweede voordeel is misschien nog wel belangrijker,
want de wegen op de bouwlocatie zijn te smal voor de rupsen van
de kraan, maar breed genoeg voor de SPMT’s. Met de SPMT’s was
het mogelijk om de 120 meter hoge kraan in één stuk van molen
naar molen te transporteren. De tijdswinst ten opzichte van telkens
opnieuw opbouwen van de kraan was enorm. Deze werkzaamheden
zijn een onderdeel van het Loma Blanca II project, dat de bouw van
16 windturbines in Patagonië omvat.

FRANZ BRACHT
HIJSKLUS MET ACHT KRANEN

MAMMOET
UPDATE FOCUS CONCEPT

Mammoet liet in 2018 al een concept van de Focus kraan
zien. In
het afgelopen jaar werd de kraan op vele punten verder
uitgewerkt en
verbeterd. De Focus kraan is uitermate geschikt voor locaties met weinig ruimte, zoals op
raffinaderijen of in steden. De kraan, die verticaal opgebouwd kan worden, heeft minimaal 22 x
22 meter oppervlakte nodig. Door de verbeteringen is de druk op de ondergrond verlaagd tot minder
dan 10 ton/m2. De tweede verandering ten opzichte van het eerdere ontwerp is de opbouw van de kraan.
In eerste instantie werd een systeem gebruikt dat simpelweg vergeleken kan worden met een uitschuifbare
ladder. De opbouw van de nieuwere versie lijkt meer op een torenkraan. Door de veranderingen is het
opbouwen van de kraan nu minder complex, efficiënter en veiliger. De Focus wordt voorzien van een
variabel superlift systeem met een de ballast op een radius van 16 tot 30 meter. De eerste Focus kraan zal –
naar verwachting – in het tweede kwartaal van 2020 worden gepresenteerd.

RHODES RIDLEY
IN OUDE GLORIE HERSTELD

In 1958 besloten Don Rhodes en zijn werkplaatschef Harold
Ridley om een gigantische truck te bouwen voor de mijnbouw in
Australië: de Rhodes Ridley. Jarenlang was deze truck de grootste
op het zuidelijk halfrond. Onder de enorme motorkap zitten twee
GM 2-takt motoren naast elkaar. Iedere motor levert 219 pk. Door
bureaucratische belemmeringen lukte het niet om de truck in
grotere aantallen te produceren. De Rhodes Ridley was in staat om
208 ton magnesium te vervoeren vanuit de Woodie Woodie mijn,
vlakbij de heetste plaats van Australië, Marble Bar. Uiteindelijk werd
de truck jarenlang gebruikt om water te pompen. In 1989 werd de
verwaarloosde vrachtwagen gevonden in de Woodie Woodie mijn
en getransporteerd naar Port Hedland, waar ze jarenlang in een
opslagloods stond. De Rhodes Ridley is nu in oude glorie hersteld en
de geschiedenis staat beschreven in het boek: ‘Let’s Build Our Own.’

Een tandemlift is spectaculair en een klus met drie kranen is goed
voor een ESTA-Award. Maar acht kranen tegelijk komt maar
heel zelden voor. In de haven van Minden (D) wordt een nieuwe
containeroverslag gebouwd. Franz Bracht en Hofmann brachten
acht zware kranen in stelling voor de bouw van de ship-to-shore
containerkraan (allemaal Liebherr, 1 x LTM 1500, 1 x 1450, 2x 1300,
2 x 1200 en 1 x LTM 1150). Het zwaarste deel van de containerkraan
(200 ton) werd eerst op 35 meter hoogte gebracht met vier kranen.
Daarna werden de andere vier kranen gebruikt om de poot tussen de
railwielen en de bovenbouw van de kraan te monteren. Enkele dagen
later, nadat onder andere de 45 ton zware trolley was gemonteerd,
was de hijsklus voltooid.

MAMMOET
A.R. WILSON QUARRY MIJN.

Mammoet heeft in de A.R. Wilson Quarry mijn in Aromas
(Californië) een rotsbreker en transportband met een totaalgewicht
van 690 ton verplaatst. De modder en de steile afdaling in de mijn
maakte het transport tot een uitdaging. De eigenaar van de mijn –
Graniterock – was eerst van plan om de rotsbreker op eigen kracht
naar een lager gelegen deel van de mijn te rijden, maar al snel
bleek dat de remkracht van de rotsbreker onvoldoende was voor
de afdaling. Van dit type rotsbreker bestaan maar twee exemplaren
op wielen. De totale machine werd in twee delen vervoerd over een
route van 1.200 meter. De modderige ‘weg’ was door dagenlange
regen bijna onbegaanbaar geworden. Eerst werd een 152 lange
transportband in vier delen naar beneden gebracht. Voor de (de)
montage van de transportband gebruikte Mammoet een 450 tons
gantry. De 450 ton zware rotsbreker volgde in één stuk met een
snelheid van ongeveer 0,5 km/uur.
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AERTSSEN GROUP - OVERNAME ADM TEAM HEAVY WEIGHT

De Aertssen Group heeft recent de activiteiten van ADM uit Westerlo overgenomen. Door de overname
krijgt Aertssen een sterkere positie in het marktsegment internationaal uitzonderlijk vervoer. De
strategische ligging van ADM aan het Albertkanaal maakt het voor Aertssen mogelijk om extreem grote
en zware lading zowel over de weg als over spoor en water te vervoeren. De Ro-Ro kade van ADM is
uitermate geschikt voor overslag van water naar weg- en spoorvervoer. Het personeelsbestand van ADM
telt ongeveer 20 medewerkers.

NIEUWS &
PROJECTEN

NIEUWS &
PROJECTEN

COLLETT TRANSPORT - ULEZ

Collett nam drie nieuwe MAN TGX 26.580 6x4 Euro-6 trekkers in gebruik. Op zich is dat geen vermelding
als nieuwsitem waard, maar deze trekkers voldoen aan de eisen voor de ULEZ – zones. ULEZ staat voor
Ultra Low Emission Zones. Deze eisen gelden sinds 8 april 2019 in Londen. De MAN trekkers hebben een
STGO (Special Type General Order) plaat met een goedkeuring voor 150 ton totaalgewicht. Met de regels
voor de ULEZ zones claimt Londen dat de luchtvervuiling met 80% gereduceerd kan worden. In de nabije
toekomst zullen deze eisen ook in andere Engelse steden ingevoerd worden.

UNIVERSAL TRANSPORT
NIET ZWAAR, WEL HOOG EN
BREED

Universal Transport uit Paderborn (D) heeft al enkele jaren een
vestiging in Egypte. Recent vervoerde Universal de staalconstructie
voor een cementmachine van de haven van Alexandrië naar
een industrieterrein bij Sohag, op de westelijke oever van de
Nijl, over een afstand van 700 kilometer. De lading was met 30
ton niet bepaald zwaar, maar wel 7,10 meter breed en – op de
trailer – 6,05 meter hoog. Het eerste probleem was de poort met
een breedte van 5,80 meter bij het verlaten van de haven. Omdat
de havenautoriteiten niet toestonden dat de poort tijdelijk werd
verwijderd, koos Universal ervoor om de kist met een reachstacker
over de poort te hijsen. Het volgende probleem waren de
tolpoorten bij het verlaten van Alexandrië. Door het verwijderen
van straatmeubilair kon het transport passeren. De hoogte van de
bruggen was zeer zorgvuldig gemeten, want ook met de vering van
de trailer in de allerlaagste stand bleef slechts enkele centimeters
ruimte over boven de lading. De planning duurde drie weken en
het transport zelf slechts drie dagen.
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NIEUWS &
PROJECTEN

ENERPAC - BRIDGE SWITCH

De spoorbrug over de Humber River in Toronto (Canada) werd in 1911 gebouwd. De brug was dringend
aan vervanging toe, maar tijdens de werkzaamheden mocht het treinverkeer niet te lang stil liggen.
Western Mechanical gebruikte een Enerpac SBL1100 Gantry om de brugdelen in acht weken tijd te
vervangen. Vier sporen en de brug heeft één middenpijler: in totaal acht brugdelen.

HUISMAN
VOLTAIRE

Het nieuwste schip voor de aanleg van offshore windparken van
Jan de Nul – de Voltaire – krijgt een 3.000 tons Huisman kraan.
Het schip wordt gebouwd bij Cosco Shipping in China en de kraan
wordt in de eigen vestiging van Huisman in Xiamen geproduceerd.
Offshore windmolens worden steeds groter en hoogtes boven 270
meter en vleugels tot 120 meter zullen spoedig heel gewoon worden.
De bestaande kraanschepen hebben moeite met deze enorme
afmetingen. Met de Voltaire maakt Jan de Nul het installeren van
nog grotere windmolens mogelijk. Sinds 1984 heeft Huisman 224
zware offshore kranen gebouwd met een capaciteit van 300 tot
10.000 ton. Jaap Roodenbrug van Huisman: “De volgende generaties
windturbines worden steeds groter en wij ontwikkelen steeds
zwaardere kranen voor de bouw van offshore windparken. Naast een
hogere capaciteit verbeteren we de kranen in een hoog tempo.”

TEREX
VERKOOP TRUCKKRANEN
AAN LOAD KING

Na de recente verkoop van Demag aan Tadano heeft Terex nu
ook de afdeling truckkranen verkocht. De nieuwe eigenaar is
Load King, een onderdeel van Custom Truck One Source L.P.
Terex gaat zich verder specialiseren in producten waarmee ze een
sterke positie in de markt hebben. Terex en Load King denken
ongeveer een jaar nodig te hebben om de transactie – inclusief
service en onderdelenvoorziening – tot een succes te maken. Terex
blijft rough terrain (RT) kranen produceren in Crespellano en
torenkranen in Fontanafredda (beide in Italië).

SARENS
DARLINGTON BRIDGE

Darlington Bridge is een belangrijk onderdeel van het Adelaide North-South
Corridor project in Australië. De brug met een gewicht van 3.000 ton en een
lengte van 183 meter werd door Sarens met SPMT’s geplaatst. Het equipment –
waaronder 132 Kamag aslijnen en acht CS250 jackup torens – werd door Sarens
uit verschillende landen - België, Vietnam en Australië - verzameld. De grootste
uitdaging bij dit project was het transport over de laatste 800 meter van het
traject. De route gaat zowel omhoog tegen een heuvel als naar beneden met een
stijgingspercentage boven 3 procent. Om te voorkomen dat de brug ontoelaatbaar
zou kunnen buigen of torderen, werd een geavanceerd meetsysteem gebruikt,
waarmee iedere vervorming in de brug zichtbaar werd. Ook de krachten bij
accellereren en remmen werden nauwkeurig in kaart gebracht. Project Manager
Peter Keyen: “In onze planning hadden we rekening gehouden met 60 uur werk
om de brug te transporteren. Uiteindelijk hadden we maar 22 uur nodig.” Bij
Darlington Upgrade Project worden in totaal acht bruggen gebouwd.
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COSMATOS GROUP - SNEEUW IN GRIEKENLAND

Ook in Griekenland begint de bouw van windparken op gang te komen. De Cosmatos
Group regelde het transport van vier complete sets windmolens met wieken van 65
meter naar het Noorden van Griekenland op een hoogte van 1.650 meter. Ondanks de
ligging van Griekenland aan de Middellandse Zee kan het in het noorden sneeuwen
tot laat in het winterseizoen. De bergen met hellingspercentages tot 16 % zijn dan
nauwelijks begaanbaar. De transporten werden uitgevoerd door Poultidis SA.

NOOTEBOOM
HEGMANN TRANSIT

Hegmann Transit uit Sonsbeck (D) heeft verschillende Nooteboom
trailers aan haar wagenpark toegevoegd. Hegmann Transit maakt
deel uit van de BigMove Gruppe, een samenwerkingsverband
van 15 transportbedrijven met een specialisatie in exceptioneel
vervoer. De order bestaat onder meer uit een Euro-PX dieplader
met een 2-assige interdolly en verschillende 5-assige Manoovr
semidiepladers met een 950 mm brede gieksleuf. De lage
laadvloer van de Manoovr maakt het mogelijk om machines, die
voorheen op een 2-bed-4 dieplader worden vervoerd nu op een
semidieplader te plaatsen. Het voordeel: de totale combinatie is –
bij een gelijk laadvermogen – veel korter.

AINSCOUGH CRANE HIRE
PER TREIN ‘TO THE NORTH’

088 - 56 55 555
088 - 56 55 555
www.nederhoff.nl
www.nederhoff.nl

Ainscough Crane Hire werkte in Liverpool samen met J. Murphy
& Sons bij het vernieuwen van een spoorbrug. De brug gaat over
een spoorweg en een kanaal, vlakbij een station. Het vervangen
van de brug maakt deel uit van een veel groter plan, waardoor de
bereikbaarheid per trein voor Noord Engeland aanzienlijk moet
verbeteren. Ainscough had in totaal vijf dagen nodig om de 800 tons
rupskraan op te bouwen. Werkzaamheden rond het spoor staan altijd
onder tijdsdruk, maar in dit geval lukte het om de overlast voor de
reizigers op de Merseyrail tot een minimum te beperken.

VERWEIJ’S TRUCKING
TWIST4LIFT

Verweij’s Trucking levert de Twist4Lift oplossing voor het hijsen
van zeecontainers. De Twist4Lift heeft veel voordelen, zoals: geen
verschil tussen een linkse of een rechtse haak of een rechte of
gedraaide haak. Ook kan Twist4Lift zowel op de bovenste als de
onderste corner castings gebruikt worden, waardoor werken op
Hoogte voorkomen kan worden. Twist4Lift kan niet uit de corner
casting vallen, zoals de ouderwetse containerhaken. Kortom:
Twist4Lift is een vooruitgang voor iedereen die regelmatig
zeecontainers onder de haak van de kraan heeft. Twist4Lift
is CE gekeurd met een toelaatbare werklast van 10 ton per
containerhaak (40 ton totaal bij gebruik van vier haken).

GINAF TRUCKS
EEN FAMILIE
VAN TRUCKBOUWERS

Ton Spaansen en Nico van der
Wel schreven naar aanleiding
van het 25-jarig bestaan van
Van Ginkel Trucks in Ederveen
een boek over de geschiedenis
van Ginaf. In het boek staan
natuurlijk alle kippers,
compleet met veel technische
gegevens, maar ook de
vuilniswagens, voertuigen
voor de landbouwsector, mining trucks
en speciale projecten. In de laatste categorie vallen ook de
groot-volume trucks, die Ginaf in de jaren ’80 produceerde.
Het boek is te bestellen bij Ton Spaansen voor € 35,00 inclusief
verzendkosten. (mail: ansspaansen@online.nl)
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BAUMA 2019

ZEVEN DAGEN FEEST
Iedere drie jaar laten meer dan 3.500 exposanten hun nieuwste producten
voor de bouwsector zien op de Bauma in München. De oplettende bezoeker
gaat in het doolhof op zoek naar kleine bedrijven, die soms met hun laatste
geld een stand bemachtigen om een revolutionaire vinding te tonen.
2019 was een topjaar voor de Bauma. Fabrikanten probeerden elkaar te
overtreffen met nog meer noviteiten, nog meer elektronische besturingen
en vooral: nog zwaardere en grotere machines. Voor de liefhebbers van
techniek is de Bauma een feest dat zeven dagen lang duurt.

AUTOLAADKRANEN
Bij de autolaadkranen kan de bezoeker van de
Bauma om één aspect niet heen: elektronische
systemen om zowel het hijsvermogen als
de veiligheid en de gebruiksvriendelijkheid
van kranen te verbeteren. Sommige zeer
geavanceerde systemen werden tot voor
kort toegepast op de zwaarste modellen,
maar ook het middensegment profiteert nu
van de vooruitgang. Een andere belangrijke
vooruitgang toonde Hiab: het FrameWorks
systeem waarmee de opbouwtijd aanzienlijk
kan worden gereduceerd.

CORMACH
In Nederland relatief onbekend, maar Cormach
maakt al jaren zeer zware autolaadkranen. Op
de Bauma stond een Scania G500 8x4 met een
150 ton-meter kraan. Deze kraan kan geleverd
worden met X-stempels aan de voorkant. De
steunpoten worden boven elkaar geplaatst.
Omdat de poten schuin naar voren staan is het
niet nodig om een stempel voor de bumper te
monteren. Het gaat wel ten koste van minimaal
30 centimeter inbouwruimte. Nieuw is de 110
ton-meter kraan, die zowel met X-poten als met
gewone stempels geleverd kan worden.
HFM
Op de stand van HMF stonden slechts
twee trucks, allebei voorzien van de nieuwe
HMF 7020. Geen groot nieuws, maar toch
opmerkelijk, want de Volvo 8x2 werd na de
Bauma in gebruik genomen door König &
Kaiser Transport uit Gernlinden, de Duitse ‘De
Koning’-vestiging.

De schotel hoort niet bij deze Volvo. De schotel is in
hoogte verstelbaar én verschuifbaar voor 6x2 trekkers.
Zie www.sattelkupplung.com.
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Op deze Scania G500 8x2 van
het Italiaanse bedrijf MinoEge
staat een 150 ton-meter,
opvouwbare Cormach kraan,
type 150000X. De X in de
type-aanduiding staat voor
X-steunpoten, die schuin naar
voren steken, waardoor geen
steunpoot voor de bumper
nodig is.

PALFINGER
Op de stand van Palfinger stond de zwaarste
autolaadkraan van Palfinger: een PK 200002
gemonteerd op een MAN 10x4 chassis. Op
deze kraan – maar ook op enkele andere zware
Palfinger kranen – kan de MFA-jib (Multi
Funktional Adapter) worden besteld met drie
uitschuifdelen voor maximaal 5,5 meter extra
vlucht. Ook bij Palfinger een 8x2 truck met een
zware kraan. Ditmaal een Scania met een PK
135002-Tec7. Dit is een mooie, compacte truck,
die door Palfinger zelf werd opgebouwd. Onder
de laadbak zit een schotel. Compact heeft in
dit geval wel een nadeel, want de balk voor
de achterste steunpoten is onder het chassis
gemonteerd met een minimale grondspeling.
Verder veel aandacht voor de PCC modellen
met een rupsonderstel. We kenden de 115
ton-meter versie al, maar het programma is
nu uitgebreid met een 57- en een 71 ton-meter
kraan. Voor zeer speciale klussen kan de kraan
ook van het rupsonderstel af worden gehaald.
Via twee hydraulische slangen blijft de kraan
dan verbonden met het rupsonderstel.

Palfinger toonde niet
alleen op de eigen
stand een groot
aantal kranen, maar
ook bij verschillende
opbouwfirma
en klanten.
Bredenoord toonde
een PK33002-EH,
niet deze want de
Bauma-versie stond
op een Scania R500.

Palfinger toonde al eerder
een 115 ton-meter kraan op
een rupsonderstel. De reeks
wordt nu uitgebreid met
een 57- en een 71 ton-meter
variant. Prachtige techniek,
maar het toepassingsgebied
is klein. Transporteurs
kiezen vaak voor een
vaste autolaadkraan en
bouwbedrijven door een
simpele, opvouwbare
torenkraan.

De nieuwe Erkin
ER-172.000 A9
schuift 9 x uit en
de jib nog eens 6x.
In totaal levert dat
een reikwijdte van
31 meter op. De
hijstabel gaat van
29 ton op 4,5 meter
tot 1.6 ton ton op
31 meter vlucht.
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Met afstand
de grootste
autolaadkraan op
de Bauma: de MPG
450. De 7-asser werd
in Denemarken van
drie extra assen
voorzien. Aan de
achterkant zitten
twee uitschuifbare
steunpoten, die boven
de zijdelinkse poten
kunnen schuiven.
De Effer 2255 op
een Volvo 10x4 van
Gruas y Transpores
Especiales Ramos uit
Barcelona. De kraan
tilt ongeveer 30
ton naast de truck.
Voor de stabiliteit
zijn 7 steunpoten
gemonteerd,
waarvan twee achter
en één voor de
bumper.

Hiab levert onder de
namen BodyWorks
en FrameWorks een
standaard opbouw
voor kraanwagens.
De opbouwtijd wordt
hiermee met 75 %
gereduceerd.

De Effer 2055 van
deze Scania G500
kan ook opvouwbaar
achter de cabine
worden gemonteerd.
Met de jib erbij lukt
dat niet meer, dan
kan de kraan alleen
nog in langsrichting
op de truck staan.
Mooi compact
met een sturende
achteras en het
leeggewicht blijft
zonder jib onder de
32 ton.

14

ERKIN

TADANO HK40

Erkin World Power toonde een 172
ton-meter vouwbare kraan op een Renault
8x2 chassis. Dit type – de ER-172.000
A9 – komt met een jib tot een vlucht van
31 meter. Als leeggewicht vermeldt Erkin
31.350 kg. Met deze kraan betreedt Erkin
een nieuw marktsegment.

Op de stand van Tadano stond een MAN
4-asser met HydroDrive op de tweede
as. Het MAN chassis is door de extra
aandrijving en de gestuurde laatste as een
perfecte basis voor de opbouw van de
HK40. Door de lage en goed verdeelde
aslasten kan de truck zonder ontheffingen
de weg op en in deze configuratie kan de
kraan nog 4,5 ton ballast zelf meenemen.

MPG
MPG had de grootste autolaadkraan op
de Bauma: een gigantische 450 ton-meter
op een 7-assige Scania. Het 8x4 chassis
van de R730 werd voorzien van drie extra
stuurassen. Met de maximale 14 ton ballast
kan de kraan 77 ton op 5 meter tillen en
maximaal uitgeschoven inclusief twee
handmatige mastdelen tilt de kraan 3,5 ton
op 40,5 meter. Een indrukwekkende kraan,
maar het toepassingsgebied is klein. Een
‘simpele’ telekraan zoals de LTM 1130-5.1
tilt ook 75 ton op 5 meter en ongeveer 5 ton
op 40 meter. Twee MPG 450 kranen zijn
verkocht naar Denemarken en ook in Israël
wordt deze kraan gebruikt.

FASSI
Fassi introduceert een nieuwe 6 x
uitschuifbare 33 ton-meter kraan.
Daarnaast trekken natuurlijk de grote
kranen de aandacht: de zwaarste is een
Fassi F2150 op een Volvo 10x4. Lichte
8x2 bakwagens met een zware kraan zijn
populair. Ook Fassi toont een voorbeeld:
een Arocs met een F1150 en twee poten
voor de bumper.
HIDROKON
Bij de Turkse kraanleverancier Hidrokon
staan enkele zeer zware kranen. De
zwaarste opvouwbare uitvoering is de HK
110. In de getoonde uitvoering komt de
kraan met twee handmatig uitschuifbare
delen tot een reikwijdte van 34,5 meter.
De tweede zware kraan is de HK 135 – op
de beurs gemonteerd op een Ford Cargo
8x2 chassis – met acht steunpoten voor
voldoende stabiliteit.
IDROGRU
Idrogru is een Italiaanse fabrikant die
al jarenlang prachtige kranen bouwt,
voornamelijk voor de Italiaanse markt.
Op de stand een Scania G500 met een
KT160 kraan. Deze kraan hijst op 5 meter
76 ton met 12 ton ballast. Ondanks de
X-steunpoten blijft de totale hoogte beperkt
tot ongeveer 3,5 meter. Voor de liefhebbers
van écht zwaar kan Idrogru ook nog een
KT300 leveren met een capaciteit van 180
ton op 4 meter.

EFFER / HIAB
Op de stand van Effer stonden twee
giganten: een Volvo 10x4 met een Effer
2255 en een Scania 8x2 met een Effer
2055. De Volvo weegt leeg al 40 ton en
de omvangrijke kraan laat geen ruimte
voor een laadbak. Op de 2255 is de KJ
leverbaar: twee hydraulisch uitschuifbare,
uitneembare mastdelen. De 2055 op de
Scania kan vanwege de L6S jib alleen in
langsrichting worden opgebouwd. Zonder
jib blijft het leeggewicht keurig onder de 32
ton en de totale opbouw is uiterst compact.
Bij Hiab stond een 8x2 met een opbouw, die
door Hiab zelf onder de naam BodyWorks
op de markt wordt gebracht. BodyWorks
bestaat uit drie verschillende modules
voor kopschotten, wielkastmodules en
achtersecties. Hiab BodyWorks kan
alleen gebruikt worden in combinatie
met FrameWorks, het gestandaardiseerde
hulpframe van Hiab. Met de FrameWorks
en BodyWorks opbouw claimt Hiab een
reductie van de opbouwtijd van de truck
met 75%. Voor lichtere kranen heeft
Hiab het T-Body systeem dat in kitvorm
aan dealers en carrosseriebouwers wordt
geleverd.
De markt voor autolaadkranen is in de
afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Dat
is ook te zien aan het aantal leverbare
uitvoeringen. Heel zwaar is voor iedere
fabrikant natuurlijk een uitdaging en op de
Bauma trek je wel publiek met een kraan
van 150 ton-meter of meer. Toch blijft het
de vraag of het zin heeft om een combinatie
met een autokraan te bestellen, die leeg al
bijna 30 ton weegt – inclusief aanhanger
– terwijl het GVW in veel landen beperkt
wordt tot 40 ton. De 172 ton-meter Erkin
kraan met een gewicht van 31,5 ton is
natuurlijk een technisch hoogstandje, maar
hét grote voordeel van autolaadkranen (je
kan je eigen lading meenemen) gaat voor
deze truck niet op. Dan wordt het voordeel
ten opzichte van een lichte telekraan opeens
een stuk kleiner. <

De zwaarste
opvouwbare kraan
van Hidrokon is deze
HK 110. In dit geval
staat de kraan op
een MAN TGA 41.400
8x4 chassis. Ook bij
Hidrokon: een 135
ton-meter op een
Ford Cargo chassis.

De Idrogru KT160.36
stond wel erg krap
ingebouwd. Prachtig
opgebouwde kraan
is bestemd voor
Bettarini. In het
programma van
Idrogru is dit maar
een ‘medium’ kraan.
Zwaarder kan ook.

De Tadano-Faun
HK40 loopt al
een tijdje mee. De
belangstelling voor
dit soort kranen
groeit en de extra
aandrijving op het
MAN chassis maakt
het inzetgebied nog
breder.

De Liebher LTF 10604.1 kan rijden met
aslasten van 9 tot 12
ton, afhankelijk van
de regels per land.
Het totaalgewicht
varieert dan van 32
ton tot 42 ton met
ballast. De maximale
mastlengte is 40
meter.
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KRANEN
De kraanleveranciers lieten op de Bauma tientallen vernieuwde producten zien. Veel
verbeteringen richten zich op veiligheid, een hogere hijscapaciteit, een efficiënter transport,
reductie van schadelijke uitlaatgassen en verbetering van de CO2 footprint. Geen enkele
fabrikant kon Liebherr overtroeven als het ging om de meest imposante stand, maar ook niet als
het gaat om het aantal nieuwe producten. In het kort: drie nieuwe mobiele telescoopkranen – de
LTM 1110-5.1, de LTM 1230-5.1 en de LTM 1650-8.1 – , een nieuwe zware rupskraan – de LR 18001.0 – en het Single Guiding System. Daarnaast nog talloze andere verbeteringen. Verder nieuwe
torenkranen, verschillende nieuwe rupskranen in de 300-tons klasse en bij de autolaadkranen
vernieuwen de producenten hun kranen in het middensegment.

LIEBHERR
De LTM 1650-8.1 is de opvolger van de
succesvolle LTM 1500-8.1, die bijna 20 jaar
lang de toon zette in de 500 ton klasse. De
1650 werd ontworpen als een 650 tonner, maar
onder bepaalde condities kan de kraan zelfs
als 700-tonner worden aangemerkt. De 1650
is de ultieme mobiele telescoopkraan op 8
assen. Om te kunnen voldoen aan de eisen voor
aslasten in verschillende landen, kunnen de
achterste stempels met een snelkoppelsysteem
eenvoudig worden gedemonteerd. Net als
zijn voorganger is de 1650 leverbaar met
twee verschillende telescoopmasten met een
lengte van 54 en 80 meter. Met een vaste jib
kan de mast worden verlengd met maximaal
62 meter en een beweegbare jib komt zelfs
tot 91 meter verlenging. De nieuwe 1650
kan met maximaal 155 ton ballast worden
gebruikt. De ballastplaten zijn uitwisselbaar
met verschillende andere mobiele kranen uit
het Liebherr programma én met de LR 1350-1
rupskraan. Het VarioBallast systeem maakt
het mogelijk om de radius van de ballast te
variëren van 6,3 tot 8,4 meter. De belangrijkste
component in de Singel Drive aandrijflijn is
de ZF TraXon Torque versnellingsbak met
koppelomvormer, ECOdrive, Hillstart Aid en
een geïntegreerde intarder. Door alle innovaties
is de hijscapaciteit van de nieuwe LTM 1650-8.1
15 tot 50% hoger dan de oude LTM 1500-8.1.

De Liebherr
LTM 1650-8.1
is de ultieme
telescoopkraan op
8 assen. Hoewel de
type-aanduiding
anders doet
vermoeden, speelt
deze kraan mee in de
700 tons klasse.

De achterste stempels kunnen in zijn geheel
eenvoudig worden gedemonteerd.

DE LR 1800-1.0

Terex introduceerde de CC 2800-2. Deze 500 tons rupskraan
is aangepast aan de huidige stand van de techniek, waarbij
vooral gelet is op efficiënter transport. Een aantal delen zijn
uitwisselbaar met de CC 2800-1.

16

De LR 1800-1.0 is de zwaarst leverbare Liebherr
rupskraan waarbij alle delen van de kraan op
een breedte van 3 meter vervoerd kunnen
worden. De transportkosten worden aanzienlijk
beperkt door het in elkaar schuiven van de
mastdelen. In de standaardconfiguratie komt
de LR 1800-1.0 met een 84 meter mast en een
beweegbare jib van 84 meter. Voor de maximale
hoogte is 102 + 102 meter mogelijk. Niet alleen
de mastdelen, maar ook de kraan zelf kan in
delen van maximaal 3 meter breed vervoerd
worden. Het zwaarste deel weegt dan 46 ton.
Zelfs de tracks van de rupsen kunnen worden
gedemonteerd om het transportgewicht naar
beneden te brengen. De radius van de derrickballast kan met een V-frame hydraulisch
worden versteld tot 23 meter. Alles is gericht op
sneller en efficiënter transporteren, opbouwen
en hijsen. Zo kan bijvoorbeeld een deel van de
derrick-ballast na het optrekken van de mast
snel worden verwijderd met het VarioTray
systeem. Tegelijk met de introductie van de
LR 1800-1.0 worden bij Liebherr de type
aanduidingen voor rupskranen veranderd. LR
1800-1.0 staat voor: Liebherr Raupenkran met
800 ton capaciteit, eerste model, eerste versie.
In het oude systeem zou deze kraan -1.1 in de
type aanduiding hebben.

VarioBallast voor een variabele ballastradius
achter de kraan.

De SCX2800A-3
is de nieuwe troef
van Sumitomo
Heavy Industries
Construction Cranes
(HSC) en de 300 tons
klasse.
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ASLASTEN

De 3085 TLX P25 is
het topmodel uit de
reeks van FM Gru.
Capaciteit tot 25 ton.

Steeds meer torenkranen met
een lufting jib.

Liebherr kan op verschillende mobiele
kranen het Quick-change ballast systeem
leveren. Het systeem is nu ook op de LTM
1110-5.1 leverbaar. Het simpele systeem
maakt het mogelijk om de 5-asser op de
weg te gebruiken met 5 x 10 ton of 5 x 12
ton aslasten en op de bouwplaats met 5 x
16 ton. De aslasten zijn dan exact verdeeld
over alle assen. Ook bij de zwaardere
mobiele kranen is veel aandacht voor
aslasten. In Engeland is 16,5 ton per as
mogelijk, maar in sommige delen van Azië
en Noord-Amerika minder dan 9 ton.
HKV Schmitz demonteert voor transporten
in Duitsland de mast van een 8-asser.
Zo kan het gewicht van de onderwagen
beperkt worden tot 60 ton. Het voordeel:
minder begeleiding nodig en kortere
transportroutes.

MOTOREN
Per 1 januari 2019 zijn de regels voor
uitstoot van deeltjes in de EU verscherpt.
Om hieraan te voldoen moeten meer
dan 30 motoren van Liebherr worden
aangepast. Om aan alle verschillende
regels wereldwijd te voldoen heeft
Liebherr een nieuw systeem ingevoerd:
een ‘standaard’ motor met verschillende
uitlaatgas systemen zoals ABR/EGR, SCR
only of SCR met een filter. Het filter gaat
4.500 uur mee en het kan zonder speciaal
gereedschap eenvoudig worden vervangen.
TEREX
De verkoop van Demag aan Tadano is
nog niet afgerond en dus staan de Demag
kranen nog gewoon bij Terex op de
stand. Nieuw bij Terex is de CTT 202-10
torenkraan. Deze torenkraan valt vooral
op door de vele opties om de kraan aan te
passen aan de wensen van de klant.

De JS-250 van Enerpac is goed voor 250 ton
per toren. De synchronisatie van het liften
wordt volledig per computer gestuurd.

Verschillende
fabrikanten
lieten slimme
transportsystemen
voor torenkranen
zien. Dit is de FB Gru
GA138K van Käppeli
die vrij simpel
met een 3-assige
dolly vervoerd kan
worden.
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TADANO
Tadano produceert kranen in een
wereldwijd netwerk van fabrieken. De GTC
800 rupskraan kwam voor het eerst naar
Europa en op de stand stonden twee nieuw
all-terrain kranen. Technisch interessant is
de ATF60G-3, een 3-assige kraan volgens
het single-engine concept. Afwijkend is de
plaats van de motor: in de bovenwagen.
MANITOWOC
Grove toonde op de Bauma drie nieuwe
kranen: de GMK 5250XL, de GMK 3050-2
en de GMK 3060L. De eerste is een 5-asser
met als belangrijkste kenmerk, dat de mast
ten opzichte van de oude versie 8,5 langer
is geworden. De andere zijn 50- en 60 tons

3-assers, waarbij ook bij de GMK 3060L
de mastlengte steeg van 43 naar 48 meter.
Alle leveranciers van torenkranen hebben
minstens één nieuw type op de Bauma, maar
Potain spant de kroon met drie verschillende
uitvoeringen: de MDT 809, de MRH 125 en
de MDT 219. Vooral de MRH 125 trekt de
aandacht. De bovenbouw van deze kraan kan
in vier zeecontainers worden vervoerd.

ZOOMLION
Zoomlion toont op de Bauma 43
verschillende producten van torenkranen
tot betonpompen. Zoomlion benadrukt dat
een deel van die producten ook in Europa
wordt ontwikkeld en geproduceerd. Een
mooi detail: Zoomlion toonde een carbon
mastdeel met een lengte van 7,3 meter en
een gewicht van slechts 240 kg. Ten opzichte
van een stalen mastdeel geeft carbon een
gewichtsreductie van 50%.
OVERIGE LEVERANCIERS
Voor Spierings is de Bauma een belangrijke
beurs, want de Cityboy wordt hier aan de
wereldwijde potentiële klanten getoond.
Minstens zo interessant is de 4-assige SK
597-AT4. Deze kraan kan zijn maximale
hijslast van 7.000 kg tillen zonder extra
ballast. Bij de rupskranen heeft iedere
leverancier wel een kraan staan in de
300-tons klasse. HSC toont de nieuwe
SCX 2800 A-3 (de eerste in Nederland is
voor Meijmat) en Kobelco komt met een
300-tonner in EU en USA specificatie.
Op een apart deel van het gigantische
buitenterrein van de Bauma staat een
woud aan torenkranen. FB Gru, FM Gru,
Kroll, Comansa, Wolffkran, Saez, Terex,
Potain en natuurlijk – hoe kan het ook
anders – Liebherr: ze hebben allemaal hun
torenkranen verbeterd.
BIJZONDERE VERMELDING
LudwigSystem maakt een aantal leuke
systemen. Met de LudwigChoker wordt het
eenvoudiger om net gekapte bomen tegen
een berghelling op te trekken. Interessanter
voor ons vlakke land: de LudwigHook en
de Simea Spreader. De LudwigHook is een
op afstand bedienbare haak. Een voorbeeld:
in een betonfabriek worden vloerplaten op
elkaar gelegd. Je hoeft dan niet iedere keer
omhoog te klimmen om de haken los te
maken. De Simea Spreader is een evenaar
met een hydraulisch systeem waarmee
eenvoudig het zwaartepunt van de last
gezocht kan worden. Ook hierbij geldt:
voor iemand die dagelijks buizen laadt met
een autolaadkraan kan dit een aanzienlijke
tijdsbesparing opleveren. <

Zoomlion stond met
43 nieuwe producten
op de Bauma. Een
belangrijk deel van
de producten wordt
in Europa ontwikkeld
én geproduceerd.

De Grove
GMK6300L-1 is de
troef van Manitowoc
in de 300 tons
klasse. Meer
hijsvermogen ten
opzichte van de oude
uitvoering en een 80
meter telescoopmast
kenmerken deze
kraan.

De Grove GMK4090
is een compacte 90
tons taxikraan met
een 51 meter mast.
De breedte van de
kraan is slechts
2,55 meter.

Bij de enorme
Hitachi EX 2600-7
weegt zo’n 250
ton en de MTU of
Cummins motor
levert rond de 1500
pk. Voor specifieke
markten kan de
mijnbouwmachine
ook functioneren
met een elektrische
aandrijving van
860 kW.
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DE TRAILERBOUWERS
GOLDHOFER
De meeste trailerbouwers brachten voor het begin van de Bauma
hun nieuwe producen al in de pers. De uitzondering was Goldhofer.
Zij kondigden op de eerste dag van de beurs hun noviteiten aan. De
belangrijkste: de STZ-L 4 trailer met drie noviteiten, die in een later
stadium leverbaar worden. De STZ-L 4 staat als eerste op 205/65 R17,5
banden met een draagvermogen van 10 ton per as. Ten opzichte van
een semidieplader met 245 banden wordt de laadvloer 80 mm lager.
Goldhofer gaat deze band leveren in twee uitvoeringen: de Cargo Plus 60
met 10 ton per as bij 80 km/uur en de Cargo Plus 80 met 12 ton per as.

De band kan ook achteraf worden gemonteerd op bestaande Goldhofer
opleggers. Als tweede biedt de STZ-L 4 een polymeer laag op de vloer
met een wrijvingscoëfficiënt, die vergelijkbaar is met rubberen matten.
De laag is uitstekend bestand tegen beschadiging, bijvoorbeeld door
de rupsen van een graafmachine. Mocht er toch een stuk uitbreken:
de vloer kan dan worden gerepareerd. De derde onthulling: de STZ-L
4 is voorzien van een volledig elektronisch geregelde besturing. Naast
verschillende stuurprogramma’s biedt de besturing nog meer voordelen:
een lager gewicht en minder onderhoud door een reductie van het aantal
mechanische componenten. De STZ-L 4 is een studievoertuig. De 205/65

Vleugels van windmolens worden steeds
langer en Goldhofer biedt met de Bladex
een oplossing om de vleugel over bomen,
lantarenpalen of huizen te tillen.

R 17,5 banden worden in de loop van dit jaar
leverbaar en de volledig elektronisch geregelde
besturing zit nog in het prototype stadium.
Ook op de stand van Goldhofer: de Arcus-PK
als 2+6 semidieplader. De interdolly van de
Arcus-PK is voorzien van twee gedwongen
gestuurde assen. De volgende vier pendelassen
zijn naloop gestuurd en de achterste twee
assen worden weer gedwongen gestuurd. Bij
achteruit rijden worden de naloop pendelassen
ook gedwongen bestuurd. In de komende
maanden worden de eerste Arcus-PK opleggers
geleverd, onder andere aan het Britse bedrijf
Potteries Heavy Haulage. Goldhofer heeft voor
de Arcus-PK een eenvoudige oplossing om de
interdolly snel te ontkoppelen en op de vloer
te laden. Goldhofer toonde ook verschillende
oplossingen voor het transport van
windmolens: de Bladex, een schaarconstructie
om de achterzijde van een vleugel te heffen
en de 5 x uitschuifbare Ventum trailer. Deze
oplegger kan tot een lengte van 72 meter
worden uitgeschoven.

70 mm lager met
10 tons assen
en 205 banden.
Bovendien was dit
prototype uitgerust
met elektronisch
geregelde besturing.

Nieuw in het
programma van
Nooteboom: een
korte 2-assige
Ballastoplegger. Dit is
een trend, want niet
alleen Nooteboom
maar ook enkele
andere trailerbouwers
toonden korte
opleggers voor gebruik
in stedelijk gebied.

NOOTEBOOM
Op de stand van Nooteboom stonden drie
opleggers. De 9-assige Euro-PX dieplader
werd besteld door Brouwer. Dit is de zwaarste
configuratie in het leveringsprogramma
van Nooteboom. Nieuw is de 2-assige
Ballastoplegger met een lengte van 10 meter
voor gebruik in stedelijke gebieden. De derde
oplegger is een MPL-85-05V ‘Manoovr’semidieplader. Deze oplegger is internationaal
een verkoophit. In landen met een maximale
aslast van 12 ton kan de 5-assige Manoovr
ruim 70 ton laden.

FAYMONVILLE

Klein verschil, maar een enorme vooruitgang: de
205/65 R17,5 banden van Goldhofer
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Bij Faymonville staat de BladeMAX
prominent op de stand. Het hefmoment
van de vleugeladapter van de BladeMAX is
een verbluffende 650 ton-meter, waardoor
ook de grootste vleugels tot een hoek van
bijna 90 graden kunnen worden geheven en
tegelijk kan de adapter 360 graden draaien.
De BladeMAX kan zowel over de weg met
een getrokken 3+4 combinatie worden
gebruikt als op een 6-assige Cometto MSPE
met een powerpack. Een andere blikvanger
is de DualMAX. Deze oplegger is bestemd
voor de Noord-Amerikaanse markt. Via het

Met het lift-and-shift
systeem scoort
Faymonville goed
op de NoordAmerikaanse markt.
De breedte kan in
verschillend stappen
versteld worden
naar een maximale
breedte van ruim 6
meter.

Multifunctioneler
kan bijna niet:
de MAX100
semidieplader met
2 sets wielkuilen én
een gieksleuf.
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Faymonville levert de zwaarste
vleugeladapter. Deze kan als trailer,
aanhangwagen of SPMT gebruikt worden.

Meusburger toonde
een oplossing voor
het vervoer van
torenkranen. De
dolly is hydraulisch
gestuurd en het
leeggewicht van de
3-asser is slechts
3.650 kg.

Mooie 2-assige
dieplader van
DeAngelis. De
zwanenhals is simpel
afneembaar.

Rechts op de foto is
de vergrendeling te
zien. De opvallendste
eigenschap van deze
DeAngelis dieplader
is het lage gewicht:
slechts 9.300 kg.

Nog een onbekende
in Nederland: Gleich
Fahrzeugbau. Deze
deelbare aanhangwagen
wordt gebruikt voor
het vervoer van
torenkranen. De
aangedreven voorste as
maakt het mogelijk om
de kraan eenvoudig te
verplaatsen.
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slimme ‘lift-and-shift’ systeem kan de breedte
in verschillende stappen worden versteld van
4,27 tot 6,1 meter. Nog een nieuwe uitvoering:
de MAX100, een semidieplader met 2 sets
wielkuilen én een gieksleuf. Een paar jaar
geleden beloofde Alain Faymonville een
productprogramma van 15 tot 15.000 ton
laadvermogen. Op de Bauma was te zien dat
steeds meer gaten in het programma worden
opgevuld met nieuwe producten en dat
Faymonville zich niet beperkt tot de Europese
markt.

BROSHUIS
Bij Broshuis staat de schijnwerper op de
recent geïntroduceerde PL2 HD pendelassen.
Broshuis kan nu een compleet programma
diepladers leveren met de PL2 HD
pendelassen. Het programma begint bij een
relatief simpele 3-assige dieplader en de –
voorlopig - zwaarste uitvoering is een 3+5
dieplader. Verder veel aandacht voor opleggers
met wielkuilen. Op de stand stond een
prototype van de opleggers, die aan het Deense
leger geleverd zullen worden.
TII GROUP
Bij de TII Group staat de 4-assige dolly voor
het vervoer van vleugels met een lengte boven
80 meter te pronken. De EuroCompact serie
diepladers is bedoeld voor lading van 30 tot
115 ton. De dieplader is licht geconstrueerd
voor een optimaal laadvermogen. Op de stand
de U5 uitvoering met 1.500 mm asafstand en
de Smart Axle Dolly. Deze losse as kan zowel
aan de dolly als aan het achterste asstel worden
toegevoegd om het gewicht van de lading
beter over alle assen te verdelen. De TII Group
produceert onder de merknaam Tiiger in India
SPMT’s voor India, Afrika en Zuidoost-Azië.

DE KLEINERE TRAILERBOUWERS
Allereerst de Italiaanse bouwer DeAngelis.
Het type 2S38 is een nieuwe 2-assige dieplader
met een afneembare nek en een lang bed van
7,13 meter. In de standaard uitvoering weegt

De Oostenrijkse trailerbouwer Hangler toonde
een uitschuifbare mega-oplegger.

de oplegger slechts 9,3 ton leeg. Nog een
onbekende: de Oostenrijkse trailerbouwer
Hangler. Naast schuifzeilopleggers en
aanhangwagens voor rondhout levert Hangler
mooie uitschuifbare megaopleggers en
dieplader aanhangwagens. Bij de kleinere
trailerbouwers is een bezoek aan Meusburger
altijd de moeite waard, want zij produceren
echt maatwerk. Meusburger laat een 3-assige
aanhangwagen zien waarmee een torenkraan
tussen de voorste as en de 2-assige dolly
zelfdragend geladen kan worden. Naar
wens kan deze oplossing als oplegger of als
aanhangwagen worden gebruikt. Meusburger
was overigens niet de enige met deze oplossing,
want bij Gleich Fahrzeugbau stond een
soortgelijk voertuig, maar dan ook nog eens
voorzien van een aangedreven as, zodat de
torenkraan ook zonder trekkend voertuig
op zijn plaats kan worden gemanoeuvreerd.
Langendorf stond op een gezamenlijke stand
met de Poolse trailerbouwer Wielton. en
Doll toonde een mooie 4-assige dolly met
een draaiplateau voor het transport van lange
– betonnen of stalen – liggers. En de laatste
onbekende: Mitra Europe. Dit in Waddinxveen
gevestigde bedrijf levert zware opleggers voor
onherbergzame streken. Op de beurs stond een
B-Double zijwaardse kipper met een MAN 6x4
trekker.

OVERIG
Niet helemaal nieuw, maar een goede
ontwikkeling: de hydraulische SAF-TRAK
aandrijving voor opleggers. De SAF-TRAK
bestaat uit twee radiaal plunjer motoren in de
naven van de wielen. De aandrijving levert tot
14.000 Nm extra trekkracht en wordt alleen bij
snelheden tot ongeveer 10 km/uur gebruikt.
Boven die snelheid schakelt automatisch
een vrijloop in. Nog een niche in de markt:
rijdende werktuigen. Behalve voor mobiele
kranen wordt in Nederland maar zelden
gebruik gemaakt van rijdende werktuigen. Juist
voor grote landen met minder infrastructuur
- zoals in Afrika en Zuid-Amerika -biedt
Ammann een rijdende asfalt menginstallatie.
Deze ACM-Prime levert tot 140 ton asfalt
per uur. De machine is 3,2 meter breed en 25
meter lang. <

Mitra Europe is
voor velen een
onbekende, maar
het bedrijf is via Dirk
Verstoep een gelinkt
aan Contar. En die
naam kennen we
nog wel.

Mooie 4-assige dolly
van Doll. Populair
in Duitsland voor
betonnen liggers. Op
één rit in Duitsland
kwam ik er recent
minstens vijf tegen.

Voor rijdende
werktuigen zijn
in veel landen
afwijkende regels.
Deze asfalt
menginstallatie is
25 meter lang.

De SAF-TRAK is een
aangedreven as voor
trailers. Het zou
me niet verbazen
als binnenkort een
paar Nederlandse
vervoerders voor
deze oplossing zullen
kiezen.
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TRUCKS
Bij de trucks geen grote onthullingen,
maar wel een paar hoofdlijnen. Ten eerste kunnen bijna alle merken nu kippers
leveren – soms uit eigen productie,
soms via een gespecialiseerd ombouwbedrijf – met een GVW ruim boven de
50 ton. De tweede ontwikkeling is het
aanpassen van de asconfiguratie tot 7
assen en allerlei verschillende opties
voor aandrijving en besturing.
ZWARE KIPPERS
Scania stond op verschillende stands met zware
kippers. Bij Wielton stond een P440 XT 8x4, bij
Meiller een P450 XT 8x8 en op de eigen stand van
Scania stond een G500 XT met een KH kipper en
40 ton laadvermogen. Wie een kipper met nog
meer laadvermogen wil heeft ook nog een ruime
keus. Astra toonde op de Iveco stand een HD9
met een 8x6 aandrijving en een Allison automaat.
Binnen stonden twee Tatra Phoenix kippers, een
8x8 en een 10x6, beide met een kipper van VS
Mont. De mooiste blijft natuurlijk wel de nieuwe
FMX in 10x6/8 uitvoering met vier gestuurde
assen en een extra aangedreven as die wordt
aangeleverd door Sisu.
BETONPOMPEN
Swing Stetter, Cifa en Putzmeister stonden op
de Bauma met 6-assige trucks met een enorme
betonpomp. Alle drie 6-assers en toch verschillend.
De Swing Stetter betonpomp staat op een MAN
chassis, dat werd aangepast door Wierda. De MAN
begon zijn leven als 8x4, maar Wierda monteerde
een voor- én een naloopas. De Cifa stond op
een Arcos 6551 met een BPW naloopas en de
Putzmeister op een Volvo FMX met twee extra
BPW assen. Zelfs Terberg liet zich niet onbetuigd
met een Volvo FMX540 10x6, waarvan de achterste
uit de werkplaatsen van Terberg kwam.

Uw partner in horizontaal en verticaal transport

ZWAAR TRANSPORT
Behalve de nieuwe uitvoeringen van MAN was
de oogst aan nieuwe trekkers mager. Stralend
middelpunt bij Mercedes-Benz was de succesvolle
Arocs 4163 SLT en bij Scania stond de nieuwe
S730 10x4/6. De Zetros 4043 6x4 kwam niet
verder dan een onbeduidende plaats tussen de
verschillende tentoonstellingshallen, maar die
truck laat de bezoekers even wegdromen naar
afgelegen werelddelen, waar vermoeide trucks over
modderige wegen voortzwoegen. <

Tatra houdt (gelukkig) vast aan
een centraal buischassis met
onafhankelijk geveerde wielen. Soms
staan de wielen een beetje scheef,
maar dat hoort bij een Tatra.

Met de Zetros heeft
Mercedes-Benz een
truck voor landen,
waar een ‘neus’ nog
gevraagd wordt
voor zwaar vervoer.
Deze uitvoering
is de nieuwste
versie in een lange
traditie van Kurz- en
Langhaubers.

De Cifa K62H op een
6-assig MercedesBenz chassis is
bestemd voor een
Finse klant. De
laatste drie delen
van de mast zijn van
carbon.

De Foeck FWF50 is
een zeer speciaal
voertuig met
4-wielbesturing
en een lier met
50 ton trekkracht.
Achterop zit een
enorme grondploeg.
Liervoertuigen
met 80 of 90 ton
trekkracht kan Foeck
ook leveren.
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VERRIJDBARE
KRAAN 2.0

Op het immense terrein van de Voorbij Groep aan het eind van de Siciliëweg in het Westelijk
Havengebied van Amsterdam is het een komen en gaan van zware trucks. De meeste vervoeren
in opdracht van Voorbij betonnen palen en prefab betonelementen. Voorbij Funderingstechniek
rijdt zelf met twee vrachtwagens. Leon Potuijt heeft al meer dan twintig jaar ervaring in dit werk
en hij kreeg de kans om zijn nieuwe combinatie zo efficiënt mogelijk te ontwerpen. Vlarotech
en JKB-transporttechniek bouwden de verschuifbare HMF 7020 kraan op een Broshuis
semidieplader, naar een idee van Joep Kennis. Het resultaat is een mooie Volvo-Broshuis
combinatie met betrouwbare technische oplossingen, waarbij ook nog eens slim gebruik wordt
gemaakt van de wettelijke beperkingen voor maten en gewichten.

KOPSTRAAL
Leon Potuijt: “Onze eigen Volvo’s gebruiken we voor het vervoer van
zwaar materieel zoals aggregaten en ballast voor de machines, maar
ook voor transport van stalen profielen en buizen tot een lengte van 22
meter. Dat was de eerste eis voor de nieuwe trailer: binnen een lengte
van 27,5 meter – zonder begeleiding – 22 meter lading vervoeren én
een kraan op de trailer. In samenwerking met Jan Vlaar van Vlarotech
en JKB Transporttechniek kwamen we zo op de HMF 7020 kraan met
een aandrijving die volledig onafhankelijk van de trekker is. Vanwege de
lengte is de kopstraal van de trailer gebruikt voor de plaatsing van het
aggregaat.”

LAGE LAADVLOER
Leon: “Onze tweede wens was een lage laadvloer. We hadden een hoge,
vlakke trailer waarmee we bij een hoge lading al snel valbeveiliging
moeten gebruiken. Een lage vloer werkt gemakkelijker, maar het is
ook veiliger. Wij rijden dagelijks op bouwterreinen en dan is ook de
grondspeling belangrijk. Onze 6x4 Volvo trekker heeft voldoende

grondspeling en ook de Broshuis trailer met vier hydraulisch gestuurde
doorlopende assen zit niet snel aan de grond.”

VERSCHUIFBARE KRAAN
Leon: “De keuze voor een semidieplader maakt een verrijdbare kraan
over de hele lengte van de laadvloer onmogelijk. De kraan kan niet
achterop omdat we buizen tot vijf meter achter de achterste as laten
uitsteken. Ook een kraan op de trekker is voor ons niet voor de hand
liggend, omdat we dan voor zwaardere lading af moeten koppelen.
Zo kwamen we op de verrijdbare kraan op de nek. Bij lange lading tot
22 meter zetten we de kraan voorop en bij zware lading juist achterop
de nek. De HMF kraan tilt 13 ton op 4,5 meter en dat is voor ons
voldoende. Voor het verplaatsen van de kraan zijn twee kettingen in de
nek ingebouwd. De aandrijving komt via het hydraulisch aangedreven
kettingwiel. Het degelijk uitgevoerde systeem werkt prima.”
HMF 7020 OK5
Leon: “Voor de keuze van de kraan hebben we eerst overlegd met Jan
Vlaar van Vlarotech. De nek van de Broshuis trailer is extra versterkt
en dat kost een paar centimeter hoogte. De HMF 7020 kraan is zonder
hulpframe nog geen 2,5 meter hoog en daardoor konden we onder de 4
meter hoogte blijven. Ook het gewicht is belangrijk, want vooral als de
kraan voorop de nek staat drukt het gewicht volledig op de schotel. De
HMF kraan weegt kaal, maar met twee steunpoten, ongeveer 6,5 ton en
dat is voor een kraan in deze klasse extreem licht. En als we geen kraan
nodig hebben, dan kan de kraan vrij eenvoudig achter de nek uit de
geleiderails gehaald worden.”

GEWICHTEN
Leon: “Mijn Volvo trekker is met een gewicht van zo’n 9,5 ton niet
bepaald licht, maar we hebben voor dit werk echt een zwaar tandemstel
met 13 tons assen nodig. De oplegger weegt inclusief de kraan leeg iets
meer dan 27 ton. Dat maakt dat we een kleine 30 ton kunnen laden
met een 100 tons jaarontheffing. Met een incidentele ontheffing is het
laadvermogen veel hoger, want het technisch toelaatbare GVW van deze
1 Leon Potuijt
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2 Geschikt voor lange én voor zware lading
3 De vergrendeling van de kraan in de
voorste stand

2

4 De powerpack is helemaal in de
kopstraal van de trailer gebouwd
5 Wanneer de kraan in de
achterste stand staat
wordt de schoteldruk
gunstiger

combinatie is maar liefst 20 ton hoger dan de kentekengewichten. Omdat de kraan verzet kan
worden op de nek kan ik het gewicht op het tandemstel ongeveer twee ton verlagen. Dat rijdt
ook prettiger.”

BROSHUIS
Leon: “Broshuis heeft ons goed geholpen met de aangepaste nek voor de montage van de
kraan. Omdat de kraan bij een uitgeschoven trailer het chassis te zwaar belast, zijn aan
de trailer twee extra hydraulische poten gemonteerd. Een praktisch detail van de trailer:
de achterste as is een liftas. Dat scheelt in bandenslijtage bij kort draaien, maar als de as
omhoog is, dat levert dat een soort contragewicht achter op de trailer op. In- en uitschuiven
gaat dan opeens veel soepeler.”
AFKORTINGEN
Op de kraan staan allerlei afkortingen zoals RCC, PCC, PFC en EVS. Ze staan allemaal
voor elektronische systemen, die het gebruik van de kraan een stuk eenvoudiger en
veiliger maken. EVS is een actief stabiliteitscontrole systeem, die bij iedere stand – ook
bij niet volledig uitgeschoven stempels of scheefstand van het voertuig – de stabiliteit
controleert en RCC staat voor de radiografische afstandsbesturing. De gegevens over de
stabiliteit kunnen worden afgelezen op de afstandsbediening. PCC (Progressive Crane
Control) dempt alle mechanische en hydraulische bewegingen, zodat het slingeren van
de last wordt voorkomen. En PFC (Priority Flow Control) regelt de verdeling van de
oliestroom als verschillende functies tegelijk gebruikt worden. Juist deze elektronische
systemen maken de kraan veel gebruiksvriendelijker en veiliger dan een kraan van –
pakweg – 15 jaar oud.
VERDER NOG WENSEN?
Leon: “Deze trailer moet nog minstens 15 jaar mee, maar natuurlijk blijven er nog
wensen over. Een volgende trailer zou ik liever bestellen met pendelassen met een
grotere stuuruitslag en twee keer zoveel veerweg. Op bouwplaatsen is dat toch wel een
voordeel.”

3
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ALTERNATIEVEN
Leon: “Natuurlijk hebben we allerlei alternatieven overwogen. Als eerste een kraan
op de trekker. Die heeft drie nadelen. Voor hetzelfde werk heb je een zwaardere
kraan nodig en we verslijten twee trekkers op de levensduur van één trailer. Je moet
de kraan dan een keer extra ombouwen. Maar het belangrijkste nadeel: als we een
aggregaat of ballast willen lossen moet de trekker worden afgekoppeld. Een
kraan op de trekker is voor ons werk niet ideaal. Daarnaast
hebben we – samen met Jan Vlaar – naar andere
bevestigingsmogelijkheden, zoals met
twistlocks, gekeken. Maar dan gaat het
verplaatsen van de kraan meer tijd
kosten en minder veilig verlopen. Dit is
zeker niet de goedkoopste oplossing,
maar we kunnen de kraan nu in
enkele minuten verplaatsen. Dat
voordeel is zo groot dat we de extra
investering in een paar jaar weer
ruim terug verdienen.” <
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GROTE MACHINES

SMALLE WEGEN
Op een regenachtige dag in april volgen we Kris T’Jonck van
transportbedrijf Arcturo bvba uit Ieper op een rit van Halle – even ten
zuiden van Brussel – naar Dessel bij Turnhout. De lading is een ABI SM
14/18 funderingsmachine. Deze machine weegt in de transportmodus
inclusief 15 ton ballast bijna 70 ton. De hoogte van 3,6 meter is voor
de Belgische wegen geen enkel probleem en ook de breedte van 3
meter blijft alleszins binnen de perken. Het transport gaat deels over
ruime vierbaanswegen, maar voor een ander deel door dorpen en over
binnenwegen, die nauwelijks geschikt zijn voor de zware combinatie. Kris:
“Chauffeurs uit Nederland of Duitsland verbazen zich vaak over de routes
voor zwaar transport door België. Dorpen, rotondes en kleine weggetjes
zijn hier heel gewoon. Wij doen dit echter iedere dag en dan weet je ieder
knelpunt exact te vinden. Maar wij worden ook wel eens verrast door niet
aangekondigde wegwerkzaamheden. Exceptioneel transport door België
is een uitdaging. Geen dag is gelijk aan de vorige dag.”

ARCTURO
Arcturo is een klein, zeer gespecialiseerd transportbedrijf uit Ieper. De vennoten Dirk
Brutsaert en Kris T’Jonck rijden zelf en vennoot Liesbeth Boterdaele regelt de planning,
de vergunningen en de boekhouding. Het bedrijf is sinds de oprichting in 2009 behoorlijk
gegroeid. Voor de uitbreiding van de activiteiten werd in 2018 nog 6.000 m2 extra grond
gekocht op het bedrijventerrein Ieperleekanaal, naast de huidige locatie. Het wagenpark
bestaat uit drie Volvo 8x4 trekkers die gekoppeld zijn aan een Faymonville MegaMAX 2+5
dieplader, een Volvo 6x4 trekkker met een 5-assige semidieplader en een Volvo FMX 8x4
trekker met een Effer 995 kraan. Deze kraan is voorzien van de CrosStab steunpoten, die
schuin naar voren uitschuiven en afstempelen ter hoogte van de voorbumper. Kris: “Arcturo
is een klein bedrijf, maar juist door onze specialisatie in het vervoer van zware machines
kunnen we concurreren tegen veel grotere bedrijven. Het aanvragen van ontheffingen en het
verkennen van routes is in België zeer arbeidsintensief. Wij kennen op de belangrijkste routes
door België ieder knelpunt en iedere boom of lantarenpaal, die in de weg staat.”
DE ROUTE
Kris: “Vanuit Halle naar Dessel is normaal een rit van 120 kilometer. Als we over het 120
tons netwerk zouden gaan, dan moeten we via Tournai, Kortrijk, Zeebrugge, Antwerpen
en Turnhout. Om te voorkomen dat we meer dan 340 kilometer om moeten rijden, hebben
we een incidentiele ontheffing voor het gedeelte van de route.” Volgens de opgemaakte
vergunning gaat het transport richting Tienen. Tienen is een knooppunt midden in België
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waar verschillende routes voor exceptioneel transport bij elkaar
komen. Van Tienen naar Diest gaat nog goed, maar dan volgt een zeer
smalle weg richting de brug over het Albertkanaal bij Geel. Vlak voor
de brug moet de zware Volvo nog even van de weg af, want het laatste,
toch vrij nieuwe, viaduct is niet geschikt voor zware voertuigen. Kris:
“Voor onze opdrachtgever Smet verplaatsen we regelmatig machines.
Gelukkig krijgen we al een aantal weken vooraf de planning door,
zodat we op tijd ontheffingen aan kunnen vragen. Soms zit in de route
maar één brug of viaduct met een lager draagvermogen. Dan moeten
we wachten op een extra berekening of een alternatieve route zoeken.”

HET NETWERK KLASSE 120 TON
België kent voor uitzonderlijk vervoer vier verschillende netwerken:
klasse 90 ton, klasse 120 ton, netwerk autosnelwegen en netwerk
kranen. Voor laden en lossen is het toegestaan om vijf kilometer af
te wijken van de toegestane route. Voor alle andere wegen moet een
incidentele vergunning worden aangevraagd. Dat duurt – afhankelijk
van de bruggen op de route – in het gunstigste geval drie tot vier
weken, maar langer komt ook voor. In de praktijk vertoont het netwerk
120 ton grote gaten op de kaart. Zeer belangrijke routes zijn niet in het
netwerk opgenomen. Een voorbeeld: rondom Brussel zijn nauwelijks
wegen die geschikt zijn voor een combinatie met een GVW van 120
ton. Van Antwerpen naar Brussel kan alleen met een incidentele
ontheffing gereden worden en ten zuiden van Brussel vertoont de kaart
van het 120 ton netwerk grote witte vlekken. In het zuiden van België
zijn de problemen het grootst. Een ritje van Charleroi naar Tournai
– normaal zo’n 90 kilometer – is mogelijk over het 120 tons netwerk,
maar dan loopt de route via Namen, Tienen, Antwerpen, Zeebrugge
en Kortrijk. In plaats van 90 kilometer wordt dit een rit van bijna 400
kilometer! Eigenlijk zijn alle grote steden in België moeilijk bereikbaar
over het 120 ton netwerk. Brussel is verschrikkelijk, van noord naar
zuid bij Luik is onmogelijk, Antwerpen gaat redelijk, maar de ring van
Antwerpen blijft verboden gebied voor 120 tons voertuigen en Gent
is alleen vanaf de noordkant bereikbaar. Kortom: het hele Reisweg
netwerk 120 ton bestaat in België slechts uit 10 routes, waarvan enkele
(zoals route nr 8 van Willebroek naar Grembergen) slechts over een
beperkte afstand gebruikt kunnen worden.
Bij de klant in Dessel wordt de zwanenhals van de trailer afgekoppeld
en even later rijdt de krakende rupsmachine van het diepbed af.
Kris: “Het merendeel van onze transporten wordt ook door eigen
medewerkers begeleid. Dat is een groot voordeel, want zonder de
hulp van de begeleider is dit werk bijna niet mogelijk. Soms moeten
we een vluchtheuvel ontwijken of rijden we op een rotonde even
tegen het verkeer in. Dat moet de begeleider allemaal in zijn hoofd
hebben. Wij kijken natuurlijk ook wel eens over de grens en dan
denk ik: in Nederland gaat het toch wel erg gemakkelijk, omdat de
meeste transporten overdag over de snelweg rijden. Wij rijden altijd
over kleinere wegen en bovendien maken de spertijden ons leven niet
eenvoudiger. Toch blijft ons bedrijf een uitdaging en klanten weten ons
te vinden omdat we goed werk leveren.” <
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1 Kris T’Jonck
2 Tienen is een kruispunt voor zwaartransport ten oosten van
Brussel
3 De mogelijke routes voor exceptioneel transport rondom
Brussel zijn zeer beperkt.
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Egyptian Global Logistics (EGL), een onderdeel van de Kadmar Group, vervoerde de stalen liggers voor de
El-Wasta brug over de Nijl. Voor de transporten gebruikte EGL een 12-assige Goldhofer module met een
draaitafel. Het laden van de liggers was gecompliceerd omdat het gewicht niet gelijkmatig verdeeld was.
Aan de linkerzijde wogen de liggers 58 ton en aan de andere zijde 35 ton. De liggers zijn 47 meter lang, 5,9
meter breed en 6,75 meter hoog. Het gewicht van de zes liggers? 110 ton per stuk.

COLLETT
BRUGLIGGERS

De Travelling Cargo Crane (TCC) 78000 van Liebherr zal door Liebherr-MCCtec Rostock worden gebruikt
voor het overladen van steeds zwaardere maritieme Liebherr kranen. Ook andere bedrijven in de haven van
Rostock kunnen gebruik maken van de kraan. Met een capaciteit van 1600 ton en een totale hoogte van 164
meter is de TCC 78000 één van de grootste land gebonden kranen ter wereld. De kraan staat op rails met
een spoorbreedte van 30 meter. Naar verwachting zal de kraan in de zomer van 2019 in gebruik worden
genomen.

FAYMONVILLE
MODULMAX IN DE VERENIGDE
STATEN

Aannemer VINCI gaf aan Collett de opdracht om zes stalen
brugliggers te vervoeren van de producent in Bolton naar Kent
over een afstand van 450 kilometer. Om met de 41 meter lange
liggers toch nog een wendbare combinatie te houden koos Collett
voor een 5- en een 6-assige dolly, beide voorzien van een draaitafel.
In deze configuratie kunnen de wielen veel verder sturen dan de
gebruikelijke 60-65 graden met een trailer en pendelassen. Voor
het laden bij Severfield werd een 500 tons mobiele kraan gebruikt.
Ondanks de extreem wendbare configuratie kostte het nog moeite
om het eerste deel van de route naar de snelweg te volbrengen.
Meermalen moest met de hand worden bijgestuurd. Eenmaal op de
snelweg ondervond het konvooi weinig problemen.

LIEBHERR
MT ARTHUR COAL MINE

Het transportbedrijf Dynamic Specialized uit New Kent (Virginia)
kreeg de opdracht om een transformator te leveren in de buurt
van Newport News. Dynamic Specialized gebruikte hiervoor
een Faymonville ModulMAX in een 4+6 configuratie met een
diepladervloer. Van de haven naar de losplaats is slechts 15
kilometer, maar de beperkingen voor een zwaar transport maken
zelfs die korte afstand tot een uitdaging. Dat komt omdat op
het eerste deel van de route de wegen onder het beheer van de
gemeente vallen, daarna moet de staat Virginia goedkeuring geven
en de goedkeuring voor de Interstate Highway loopt weer via een
ander loket. En het laatste gedeelte van de route valt weer onder de
supervisie van de gemeente. Omdat de planning en de coördinatie
goed geregeld waren, verliep het transport zelf vlot en zonder
problemen. Josh Sohler van Dynamic Specialized over de kwaliteit
van Faymonville: “We do more with less problems.”

Voor de werkzaamheden in de Mt Arthur Coal Mine in New
South Wales (Australië) heeft BHP twee nieuwe Liebher R 9800
graafmachines besteld. Deze 800 tons graafmachines zijn voor
BHP de eerste van dit type. BHP heeft al een aantal grote Liebherr
machines van de types R 996B, R 994 B en 44 stuks van de T
282C Off-Highway Truck. Het kostte een gespecialiseerd team
van 20 man maar liefst 13.000 uur om de machines te bouwen.
Om de bouwtijd te bekorten werd voor een deel ook ’s nachts
doorgewerkt. Een R 9800 is geen serieproduct. Daarom werkt het
team ook tijdens de productie aan technische verbeteringen en aan
een efficiënter fabricageproces.

BROSHUIS
OPLEGGERS VOOR HET
DEENSE LEGER

Broshuis heeft een opdracht gekregen voor levering van opleggers
aan het Deense leger. Alle opleggers zijn uitgerust met PL2
pendelassen. Broshuis presenteerde de nieuwste uitvoering van de
pendelassen voor het eerst op de IAA in 2018. Pieter-Bas Broshuis:
“Orders voor defensie moeten altijd voldoen aan zeer stringente
kwaliteitseisen. Een order als deze is een bevestiging van de kwaliteit
van onze producten.” Broshuis werkt voor deze order nauw samen
met Scania, de hoofdaannemer van dit project. De totale Deense
order bestaat uit vier verschillende uitvoeringen. De types: 8-assige
pendelas semidieplader, 2-assige pendelas dieplader, 3-assige
pendelas dieplader en 3+5 dieplader met een dolly. Met de order van
het Deense leger versterkt Broshuis haar positie als leverancier voor
gespecialiseerde defensie opleggers in verschillende landen.
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LIEBHERR TCC 78000 - TRAVELLING CARGO CRANE

EGL - ONGELIJKMATIGE BELADING

ALE
MEGA JACK 300

MAMMOET
FAST TRACK BRIDGE

ALE bracht in Koeweit een piperack voor een raffinaderij met de
Mega Jack 300 op een hoogte van 7,2 meter, vervoerde het geheel
over een afstand van 2,7 kilometer en verzorgde ook de plaatsing
van de module. Om de vervorming in de module (57 meter lang en
16 meter hoog) tot een minimum te beperken werden maar liefst
12 torens gebruikt. De werkzaamheden voor dit piperack maken
deel uit van een veel groter project. Dit omvat jacking, transport en
installeren van 188 piperacks voor de KIPIC Al Zour Refinery in
Koeweit. De modules variëren sterk in maat, gewicht en de hoogte
van de fundatie. De werkzaamheden worden voltooid in het najaar
van 2019.

Mammoet maakte voor het plaatsen van een brug in Edmonton
(Alberta) gebruik van de accelerated bridge construction (ABC)
methode. De bouw maakt deel uit van het Valley Line LRT project,
een 13 kilometer lange light rail verbinding, die ervoor moet
zorgen dat Edmonton beter met openbaar vervoer bereikbaar
wordt. Een onderdeel van de werkzaamheden is een brug over
één van de drukste wegen in Edmonton. Een conventionele
bouwmethode zou het verkeer maandenlang belemmeren. Met de
ABC-methode van Mammoet bleef de overlast beperkt tot twee
nachten. De brug werd gebouwd op een afstand van ongeveer 100
meter van de uiteindelijke locatie. Daarna werden de brugdelen
met SPMT’s getransporteerd en met een JS500 jackup systeem
op de juiste hoogte gebracht. De eerste nacht werd het zuidelijke
brugdeel geplaatst en het noordelijke volgde in de tweede nacht.
Na de zomer van 2019 zal Mammoet nog eenzelfde operatie
uitvoeren in Edmonton.
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PRANGL - SPOORLOOS

Door de sloop van een spoorbrug in Linz is de doorgaande verbinding voor een deel van de Mühlkreisbahn
versperd. Omdat de ÖBB (de Oostenrijkse spoorwegen) een locomotief in Ottensheim nodig hadden,
bleef geen andere mogelijkheid over dan de 80 ton zware locomotief over te zetten op een 9-assige trailer.
Voor de tandemlift werden twee kranen van Prangl ingehuurd met een capaciteit van 350 en 160 ton. Op
de trailer was de trein 5,5 meter hoog en de combinatie woog 133,2 ton. De route was ook niet eenvoudig.
Door zeer nauwkeurig stuurwerk was het mogelijk om een aantal verkeerslichten zonder demontage te
passeren. Later werd de locomotief op dezelfde manier weer terug gebracht.
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BERARD - VIJFTIG DOLLAR

Berard Transport uit New Iberia (Louisianna) is een gerenommeerd bedrijf in het zuiden van
de Verenigde Staten. De roots van het bedrijf gaan terug naar 1945, toen Roy Berard sr voor 50
dollar een huis enkele kilometers moest verplaatsen. Het bedrijf is dicht bij de kust gevestigd
en verplaatst regelmatig schepen voor werven. Deze ferry weegt 381 ton en Berard gebruikte
24 aslijnen voor het transport. In veel gevallen wordt het schip eerst buiten de fabriekshal
gezet. Dan worden nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd en vervolgens keren de mannen
van Berard weer terug om het schip via een droogdok te water te laten.

LAMPSON-600 TON, 107 METER

FAYMONVILLE - HALLAMORE

De Hallamore Corporation uit Holbrook (USA) is een kraan- en zwaartransport bedrijf met een lange historie. Hallamore nam
recent twee nieuwe Faymonville trailers in gebruik. De eerste is een MegaMAX dieplader waarvan de 4e as kan worden ontkoppeld of
opgeklapt. Dit maakt dat de oplegger aan de afwijkende regels van verschillende Amerikaanse staten kan voldoen. De tweede oplegger is
een 4-assige TeleMAX. Deze uitschuifbare oplegger is geschikt voor lange lading, zoals vleugels van windmolens. Door gebruik te maken
van 17,5” wielen is de vloer veel lager dan vergelijkbare opleggers op de Amerikaanse markt. Ongeladen is de combinatielengte voor
beide trailers niet meer dan 53 voet en de breedte niet meer dan 100 inches. Op die manier is er leeg geen begeleidingsvoertuig nodig.

FAGIOLI
SCHROEFAS

Transport en montage van een grote schroefas is een uiterst
secuur karwei. Fagioli kreeg de opdracht om een schroefas in
verschillende secties te monteren onder een helikopter carrier.
Het schip was in aanbouw op een werf in Zuid Italië. Het schip
lag al klaar voor de tewaterlating. De schroefassen bestonden
uit drie secties voor de bakboordzijde en nog eens drie voor de
stuurboordzijde. Bij het koppelen van de sectie was de toelaatbare
tolerantie 0,1 mm! Fagioli gebruikte SPMT’s met daarop een
jackup systeem voor de montage van de schroefas secties met een
gewicht tussen 27 en 58 ton per stuk.

In Nederland is een transport met een totaalgewicht van 600 ton alleen over zeer korte afstanden mogelijk, maar in sommige andere landen
– bijvoorbeeld Duitsland, Engeland of Australië- is een transport met een girder bridge geen uitzondering. Lampson Transport vervoerde in
Australië een generator met een gewicht van 255 ton van de haven van Melbourne naar het Loy Yang Power Station. De Siemens generator was
per schip naar Duitsland geweest voor een revisie. Toch wordt het ook in Australië steeds moeilijker om een geschikte route te vinden voor
dergelijke grote transporten. Vier trekkers – twee voor en twee achter – waren nodig om het gevaarte op snelheid te houden. Lampson geeft zelf
aan dat deze generator maar een ‘gematigd’ gewicht heeft. Zwaarder kunnen ze ook vervoeren.

COLLETT
CLOCAENOG

De werkzaamheden voor de bouw van Clocaenog Forest Onshore
Windfarm in het noorden van Wales zijn begonnen en Collett
levert de componenten voor de windturbines. De transporten
beginnen in Ellesmere Port en de route is ruim honderd kilometer,
waarbij verschillende dorpen gepasseerd moeten worden. In
totaal worden 27 Vestas V105 windmolens geplaatst met een
totaalvermogen van 96 MW. Eind juni 2019 staan de laatste
transporten ingepland en het windpark moet in oktober 2019 voor
het eerst energie gaan leveren aan 63.800 huishoudens.

GOLDHOFER
STZ-VP 9 (285) VOOR ZÜRCHER

Zürcher Kies und Transport AG kocht in 2004 voor het eerst
een oplegger bij Goldhofer. Daarna vonden veel meer Goldhofer
opleggers hun weg naar het Zwitserse Zuzwil. De laatste aanwinst
is een STZ-VP (285). Deze 9-assige dieplader kan worden voorzien
van verschillende diepladervloeren. Het laadvermogen van de trailer
is 135 ton. Andreas Zürzer: “We hebben voor de STZ-VP 9 (285)
gekozen omdat we met deze oplegger in een groot deel van Europa
werkzaamheden kunnen uitvoeren. De asafstand van 1.510 mm en
de 12-tons pendelassen maken het mogelijk om in verschillende
landen ontheffingen te krijgen voor zwaar transport.” Het hoge
laadvermogen van 135 ton is van toepassing bij een gereduceerde
snelheid. In het gewone verkeer kan de dieplader ongeveer 100 ton
laden.
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FAYMONVILLE - ROUTE WIJZIGING

Het Oostenrijkse transportbedrijf Hämmerle Spezialtransporte vervoerde een 55 ton zware heimachine met een 2+4 VarioMAX dieplader.
Fabian Hämmerle: “De gebruikelijke route tussen Bludenz en Alberschwende was afgesloten door reparatie werkzaamheden aan een brug.
Daarom waren we verplicht om een veel moeilijker route door de bergen te nemen. Op deze route liggen verschillende steile hellingen en
haarspeldbochten. Deze route konden we alleen gebruiken dankzij de grote slag van de vering van de dieplader. En ook de 12 tons aslast is
voor ons belangrijk, want daardoor kunnen we tot 72 ton lading vervoeren in Oostenrijk en Zwitserland.” Hämmerle Spezialtransporte is een
familiebedrijf met een specialisatie in vervoer van grote machines. Het bedrijf maakt onderdeel uit van de BigMove Gruppe.
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ESTA AWARDS 2019

OPMERKELIJKE
WINNAAR: HLS
Tijdens de Bauma werden in München de ESTA-Awards uitgereikt. Naast
bekende bedrijven als Sarens, Mammoet, Fagioli en Wagenborg stond dit
jaar een bijzondere winnaar op het podium: Heavy Load Service (HLS) uit
Almelo. En zo hoort het ook, want het zijn niet altijd de grote bedrijven
die met de meest ingenieuze oplossingen komen. Uit eigen ervaring kan ik
melden: een goede voorbereiding en natuurlijk het vakmanschap van Peter
Klanderman en zijn medewerkers maakten deze transporten tot een succes.
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GECOMBINEERDE TECHNIEKEN

TRANSPORT TOT 120 TON GVW

Sinds oktober 2017 werkt Sarens met twee grote rupskranen – een CC
8800-1 en een CC 6800 – op het terrein van de BOW Terminal op de
Rotterdamse Maasvlakte. De werkzaamheden bestaan uit het lossen, laden
en opslaan van modules van offshore windmolens. De transition pieces
(het deel tussen de monopile en de toren van de windmolen) worden
met een gantry, die vast op SPMT’s is gemonteerd, vervoerd op het
haventerrein. De vaste gantry is voorzien van een 650 tons strandjack. Bij
het laden van de monopiles, die tussen 300 en 1.130 ton per stuk wegen,
voeren de rupskranen een tandemlift uit. De monopiles hebben een
diameter tot acht meter en een lengte tot 112 meter. De CC 8800-1 werd
opgebouwd in de SSL configuratie met een mast van 72 meter en de CC
6800 werd gebruikt met een hoofdmast van 66 meter. Beide kranen waren
voorzien van een superlift. Voor de opbouw van de speciale carrier voor de
transition pieces had Sarens vier weken nodig en voor de kranen – die over
de weg werden aangevoerd – drie weken.

De Zwitserse spoorwegen (SBB) beschikken over speciale treinstellen die
kunnen worden ingezet bij calamiteiten langs het spoor en in tunnels.
Tot 2021 worden bij Windhoff in Rheine een aantal van deze Lösch- und
Rettungszuge (LRZ) geproduceerd op twee verschillende locaties. In het
verleden was het transport van de treinstellen tussen de twee vestigingen
een omvangrijke operatie waarbij onder andere SPMT’s werden gebruikt.
Peter Klanderman van HLS bedacht een oplossing om deze transporten
sneller uit te voeren. De afstand is slechts vijf kilometer, maar de hoogte
is de beperkende factor. Door de inzet van een lage, 8-assige Broshuis
semidieplader kan de totale hoogte worden beperkt tot 5,35 meter. Op
verschillende plaatsen is de speling tussen de stoplichten en de trein
slechts enkele centimeters, maar dat is voldoende. Peter: “Met SPMT’s
duurt het enkele dagen om een 80 ton zware trein naar de andere locatie
te vervoeren. Wij vervoeren soms twee treinen in één nacht.”

SARENS

HEAVY LOAD SERVICE (HLS)
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VEILIGHEID
LIEBHERR SINGLE LINE GUIDING SYSTEM (SLGS)
Het SLGS systeem is ontwikkeld voor het monteren van vleugels van
windmolens. Bij het monteren worden de vleugels meestal met lange
touwen in de goede richting gedraaid. Het SLGS systeem bestaat uit
een kabel, die langs de vakwerkmast van een LR 1750/2 of een LG 1750
wordt gespannen. De kabels naar de vleugel zijn verbonden met deze
kabel. Het nieuwe systeem verhoogt de veiligheid bij de montage van
vleugels. Het SLGS-systeem is geschikt voor vleugels van verschillende
leveranciers en het kan ook op bestaande kranen worden gemonteerd.

INNOVATIE GEBRUIKER
WAGENBORG NEDLIFT
Wagenborg Nedlift viel voor het zesde jaar op rij in de prijzen. In de
categorie Innovatie werd het bedrijf winnaar met het project ‘OCC Den
Haag’. Sinds 2017 werkt de bouwcombinatie Cadanz aan de bouw van
het nieuwe Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC). Aan Wagenborg
werd gevraagd om een oplossing te ontwikkelen voor de plaatsing van
50 bijzondere zuilen in de vorm van een stemvork. Samen met Bomecon
Construction Equipment werd een hijsframe ontwikkeld om de zuilen
tijdens de hijsoperatie te ondersteunen en te versterken.
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TELESCOOPKRANEN > 120 TON
SARENS
Sarens ontving een ESTA Award voor het hijsen en transporteren
van een 244 ton zwaar en 55 meter lang scheepscasco op de werf
van Talsma Shipyard in Franeker. Vanwege de beperkte hoogte in
de fabriekshal werd het schip op een 12-assige SPMT eerst deels
naar buiten gereden. Daar stonden drie AC700 kranen klaar voor
het hijswerk. De ruimte op de kade is zo krap dat bij het begin van
de hijswerkzaamheden een gedeelte van het schip nog binnen in
de productiehal stond. Tijdens het liften was de ruimte tussen het
casco en de hefcilinders van de AC700 kranen uiterst klein. Door
gebruik te maken van een evenaar tussen de haken van twee kranen
konden de kleine verschillen in de liftsnelheid van de kranen worden
gecompenseerd.

TELESCOOPKRANEN < 120 TON
MAMMOET EUROPE
In de categorie ‘Telescoopkranen < 120 ton’ nam Mammoet een Award
in ontvangst voor hijswerkzaamheden op een petrochemische fabriek
in Pernis. Vanwege de zeer beperkte ruimte op de hijslocatie moest
een onconventionele oplossing worden gezocht. Met behulp van een
gantry-constructie werd een mobiele kraan eerst op hoogte gebracht,
waarna de hijswerkzaamheden konden worden uitgevoerd. Door
deze ongebruikelijke oplossing konden de werkzaamheden op de
raffinaderij sneller worden afgerond.

VAKWERKKRANEN
MAMMOET EUROPE
In Sint Petersburg werd een replica gebouwd van het eerste oorlogsschip
uit de tijd van tsaar Peter de Grote. De tewaterlating van dit schip – de
Poltava – was echter geen eenvoudige operatie. In eerste instantie was
een periode van enkele maanden ingepland om het schip te water te
laten. Mammoet gebruikte de PTC 35 om het schip, zonder overlast voor
omliggende bedrijven, snel en efficiënt in het water te plaatsen.

INNOVATIE PRODUCENT
SPIERINGS
Om krachten nog optimaler te benutten heeft Spierings een compleet
nieuw afstempelsysteem ontwikkeld, genaamd de “Intelligent Foot Print
Outrigger Technology®”. Hierbij heeft de kraan een afstempelbreedte
van 7,25 meter met een chassis dat maar 2,50 meter breed is. Bij IFP
wordt gebruik gemaakt van stempelbalken die aan de bovenzijde worden
vergrendeld. Aan de onderzijde zit een sliding support beam die een
horizontale trekkende kracht verzorgt richting het chassis. Zo wordt met
een lichtere constructie een 20% groter stempeloppervlak gecreëerd, wat
ten goede komt aan de capaciteiten van de kraan. Door middel van de
IFP outrigger technology® heeft de kraan het vermogen om bij variabele
afstempelbreedtes per stempel de hijstabel automatisch te berekenen en
toe te passen in de lastmoment beveiliging.

TRANSPORT > 120 TON
FAGIOLI
Fagioli ontving de Award voor ‘Transport >120 ton’ voor twee
transporten van Genua naar Premadio, vlakbij de Zwitserse grens. De
lading bestond uit twee rotoren met een gewicht van 175 ton per stuk.
De route naar de powerplant was op zijn minst uitdagend voor een
combinatie met een totale lengte van 60 meter. Onderweg moesten
verschillende bruggen worden versterkt en sommige tunnels werden
tijdelijk afgesloten omdat het transport tegen het verkeer in reed. Fagioli
gebruikte voor het transport twee Iveco trekkers, twee platformwagens
met ieder 11 aslijnen en een girder bridge.

SPMT ‘JOB OF THE YEAR’
FAGIOLI
Fagioli verzorgde het transport van 42 jackets (het frame waarop
offshore windmolens geplaatst worden) met gewichten tot 950 ton. De
jackets werden eerst gewogen om het exacte zwaartepunt te bepalen.
Na een tijdelijke opslag werden de 60 meter hoge jackets door Fagioli
met behulp van SPMT’s op een ponton geplaatst. Fagioli Engineering
ontwikkelde een speciaal frame voor het vervoer van de jackets. Deze
constructie maakte het gebruik van zware kranen overbodig. Op deze
manier verliep de hele operatie sneller, goedkoper en veiliger dan bij het
gebruik van kranen. <
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WINDENERGIE

MINDER WEGTRANSPORT

SLIMMERE KRANEN

Max Bögl bouwde enkele windmolens met een
waterbassin om de toren voor opslag van windenergie
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MAX BÖGL WIND AG, REINHARD MEDERER

Eind 1980 verrees op de hellingen van Crotched Mountain in Southwest New Hampshire
(USA) het eerste commerciële windproject: twintig windmolens met een totaal vermogen
van 0,6 MW. De belangstelling voor windenergie waaide vanuit de Verenigde Staten over
naar Europa en in de jaren ’90 groeide het aantal windmolens explosief. Toonaangevende
Europese landen waren Denemarken en Duitsland, maar ook in Nederland, het Verenigd
Koninkrijk, Zweden en Spanje verschenen opeens grote aantallen windturbines aan de
horizon. Windenergie wordt nu wereldwijd toegepast. Interessante opkomende markten
zijn Rusland, Argentinië, Saudi-Arabië en Vietnam. En voor de langere termijn worden de
Filippijnen, Indonesië, Nigeria en Iran genoemd als belangrijke groeimarkten. In Europa zal
de groei in de komende vijf jaar duidelijk achterblijven bij de wereldwijde cijfers. Langdurige
procedures, stringente regels en bezwaren van omwonenden beperken de groei in Europa.
Iedereen wil bijdragen aan de omschakeling naar schone energie, maar niemand ziet graag
een windmolen in zijn achtertuin. De overheid bepaalt - via politiek gekleurde beslissingen
over de hoogte van de subsidies - het tempo waarmee we kunnen omschakelen naar
windenergie. De kostprijs van windenergie daalt in de komende jaren onder de prijs van
elektriciteit, die wordt opgewekt via verbranding van fossiele brandstoffen. Tot 2022 zal
de groei van windenergie in Europa beperkt blijven tot ongeveer 7 % per jaar. Daarna zijn
de vooruitzichten gunstiger en vanaf 2030 moet zeker 50 % van alle windmolens alweer
vervangen worden door nieuwere, meer efficiënte exemplaren. Wanneer een geschikte
energiedrager wordt gevonden – bijvoorbeeld waterstof – dan zullen de windmolens na
2050 weer verdwijnen uit dichtbevolkte regio’s in West-Europa.
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DE CIJFERS 2017/2018
In 2017 werden wereldwijd windturbines geplaatst met een totaal
vermogen van 52,5 GW (51,3 GW in 2018). Daarmee kwam het
totaalvermogen uit op 539 GW (591 GW in 2018). In 2017 groeide het
vermogen nog met 11%, maar in 2018 ging het groeicijfer duidelijk
naar beneden. Van die capaciteit staat slechts 3 % op zee, maar de markt
voor offshore windmolens groeit snel, vooral door de aanleg van grote
windparken op de Noordzee en in de wateren voor de Chinese kust.
De meest opvallende ontwikkeling in 2017/2018 was de sterke daling
van de prijs per kWh. Op belangrijke tenders voor nieuwe windparken
in Marokko, Mexico en Canada werd aangeboden voor ongeveer US $
0,03 per kWh. Ook voor de Zeeuwse kust komt een windpark, dat kan
draaien zonder subsidie. 2017 was een topjaar als het gaat om nieuw
geïnstalleerd vermogen in Europa, met Duitsland en Engeland als
koplopers. In 2018 werd onshore in Duitsland en Engeland duidelijk
minder gebouwd. In 2019 trekt de Europese markt weer iets aan door
een paar grote projecten in Zweden en Spanje. De top vijf wereldwijd
in 2017: China, de USA, Duitsland, India en Spanje. In 2018 bleef
Duitsland – ondanks een daling van ongeveer 50 % - nog op de tweede
plaats, maar op de vijfde plaats eindigde Brazilië.
DE VOORSPELLING TOT 2023
Tot 2017 was de opwekking van elektriciteit via windturbines duurder
dan opwekking met conventionele (kolen)centrales. Die situatie is
veranderd door nieuwe, sterk verbeterde technologie. Windenergie kan
nu zonder subsidie de concurrentie aan. Door de lagere kostprijs zal de
vraag naar nieuwe windmolens wereldwijd onverminderd sterk blijven
met een groeipercentage boven de 10 % per jaar (tussen 60 en 70 GW
per jaar). In Europa was 2017 een recordjaar, maar voor de komende
jaren wordt een duidelijk lagere groei – zo rond 7 % - voorspeld. Een

TOP 10 NEW INSTALLED CAPACITY JAN-DEC 2017

TOP 10 CUMULATIVE CAPACITY DEC 2017

TOPTOP
10 10
NEW
CAPACITY
JAN-DEC
NEWINSTALLED
INSTALLED CAPACITY
JAN-DEC
20172017
France

South Africa

10 CUMULATIVE
belangrijk CAPACITY
deel
komt2017
voor rekening van offshore windparken
TOP 10TOP
CUMULATIVE
CAPACITY
DEC daarvan
2017 DEC

Rest of the world

Rest of the world

Italy

South
Africa
Restof
of the
the world
Turkey
Finland Rest
FranceFrance South
Africa
world
Turkey Finland
Finland
Turkey

Italy

Brazil

Brazil

PR China

Canada

Brazil

PR China Brazil

Canada
Brazil

France

France

JAN-DEC
JAN-DEC
2017

India

India

United

2017

Spain
Spain

United
United
Kingdom
Kingdom

United
Kingdom

USAUSA
Germany
Country
Germany

United
Kingdom
Kingdom
PR United
China
India

MW
MW

Germany

India
India

USA

Germany
Germany

%%Share
Share

PR China
PR China India

7,017
7,017

1313

USAUSA

6,581
MW
6,581

1212% Share

4,270
4,270
19,660

USA

88

48
4,4,1148
7,017

Brazil
Germany

2,022
6,581

4

1,694

3

766

1

4,
148
618

1

France

France
United
Kingdom
Turkey
Turkey

India South Africa
South Africa
Brazil Finland
Finland

FranceRest of the world
Rest of the world

Total TOP 10
Turkey
Total TOP 10
World Total

South
Africa
World
Total
Finland

Rest of the world

Country
Country

3737

19,660
19,660

USAIndia

Brazil

United
Kingdom
Spain

Country
Country
PR China
PR China

France

United
Kingdom
Kingdom

JAN-DEC
2017

India

2,022

1,694
4,270
766
618

88

535
2,022

1

5,1,694
182

10

535

5,182

47,310

766
47,310
52,492

52,492618

535

4
3
1
1
1

10

90

10090

Source: GWEC100

Source: GWEC

Germany
Germany Country

37 IndiaIndia

PR China

13

USA

12

Spain
Spain

United Kingdom

United Kingdom
Germany

France

France India
8 Brazil
Brazil
8 Canada
Spain
Canada

4 Italy
3

Italy

United Kingdom

Rest of the world
France

Rest of the world

TO P10
1 Total
Brazil
Total
TO P10
World
Total
1
Canada
World Total

1

Italy

5,182

10

Rest of the world

Total TOP 10

47,310

90

Total TO P10

World Total

52,492

100

World Total

Source: GWEC

44

Italy

Canada

PR China

Brazil

rond de Noordzee. De capaciteit daarvan zal in de komende vijf jaar
verdubbelen. Binnen de EU wordt gewerkt aan het verhogen van de
doelstelling voor opwekking van schone
energie tot 2030. De nieuwe
PR China
PR China energie. Daarmee kan de bouw
doelstelling voor 2030 is 32 % schone
PR China
van windmolens in Europa ná 2023 een nieuwe impuls krijgen.

Rest of the world Rest of the world

1

CLEAN ENERGY FOR ALL EUROPEANS

DEC
Onder
de
naam ‘Clean Energy for All Europeans’ werkt de EU aan
DEC
2017
2017
het wettelijke
kader
voor de energie transitie. In Europa was eind
DEC
2017 een totaalvermogen
2017 van 168,7 MW geïnstalleerd, waarvan 153
MW op land en 15,8 MW op zee. Daarmee leverden de windparken
11,6 % van het totale elektriciteitsverbruik in de EU. Koplopers zijn
Denemarken (44 %) en Portugal (24 %). De doelstelling voor het
percentage schone energie staat voor 2030 op 32%. Windenergie
Germany
USA USA
Germany
levert werk aan meer
dan 270.000 mensen in Europa. Voor veel
Europese landen was 2017 een overgangsjaar. Subsidieregelingen
MW MW
% Share % Share
worden
de komende jaren afgebouwd
USA 35 en35de groei wordt belemmerd
Germany
188,392
188,392
door 89,077
lastige
17 voor
89,077en langdurige procedures
17 de plaatsing van
56,13256,132 Eén van
10
windmolens.
van
Energy for All
MW de doelstellingen
% Share
10 ‘Clean
32,84832,848is het188,392
6
Europeans’
stroomlijnen en versnellen
van procedures.
De EU
6
35
23,17023,170
4
4
zal stringente
regels
van17de CO2 uitstoot
89,077gaan stellen over de reductie
18,872
4
18,872
4
56,132 het gebruik van fossiele
10
en het13,759
afbouwen
van
brandstoffen.
3
13,759

12,763

32,848

2

3

6

12,763
2
DE PROBLEMEN
23,170
4
12,239
2
12,239
2
9,479 de lange
2
18,872procedures belemmeren
4van het aantal
Niet alleen
de
groei
9,479
2
82,391
15
13,759
windmolens.
van3 de opgewekte
82,391 Ook voor de opslag en het transport
15
456,732
85
12,763 eenduidige oplossingen.
2
energie
zijn
nog
geen
‘Power-management’456,732
85
539,123
100
12,239
2
539,123
100beter op elkaar
systemen
moeten de vraag enSource:
hetGWEC
aanbod
9,479kabels (zoalsSource:
2 Nederland
GWEC kabel tussen
afstemmen. Nieuwe
de Cobra
82,391
15
en Denemarken) zullen worden aangelegd om de opgewekte
456,732
85
windenergie beter
over het Europese elektriciteitsnetwerk
te verdelen.
Voor opslag van539,123
energie worden zowel in Europees 100
verband als
Source: GWEC
wereldwijd oplossingen gezocht. Een voorbeeld: in Oostenrijk
wordt overtollige energie opgeslagen door water in een hooggelegen
bergmeer te pompen. De Obervermunt II waterkrachtcentrale kan die
capaciteit (360 MW) weer terug leveren aan het elektriciteitsnetwerk.
In Duitsland loopt een proefproject waarbij vier windturbines
worden voorzien van een betonnen waterbak rond de toren. De
opslagcapaciteit: 70 MWh, genoeg om 4.000 elektrische auto’s 100
km te laten rijden. De meest veelbelovende ontwikkeling is de
productie van waterstofgas met behulp van windenergie. Waterstofgas
kan per schip worden vervoerd, maar ook het Europese leidingnet
voor aardgas zou aangepast kunnen worden. Omschakeling naar
waterstofgas als energiedrager is een enorme technische uitdaging.
Bovendien moet de kostprijs, die nu nog op ongeveer € 10 per
kilogram ligt, duidelijk lager worden. Gebruik van waterstofgas zou
twee belangrijke problemen oplossen: opslag en vervoer. Windenergie
moet worden opgewekt op plaatsen waar veel wind is én waar de
molens weinig overlast voor omwonenden opleveren. Het is niet
ondenkbaar dat we over 20 of 30 jaar waterstofgas tanken, dat per
schip is aangevoerd vanuit landen rondom de Stille Oceaan. In
dat geval zal na 2030 het zwaartepunt voor de bouw van nieuwe
windturbines zich verplaatsen naar regio’s met veel wind en ver
buiten Europa. Andere problemen: een snelle overschakeling naar
het gebruik van elektrische auto’s vraagt om grote investeringen in
het Europese elektriciteitsnetwerk. Het is bijna zeker dat de wind
en de zon in de toekomst onze energie gaan leveren, waarbij ook de
kostprijs van zonne-energie sterk daalt. Daarbij stellen deskundigen
dat slechts een deel van de Sahara voldoende zonne-energie kan
leveren voor heel Europa. Op een dag met veel wind is in delen van

1 Twee schepen staat gepland voor het vervoer van waterstofgas van
Australië naar Japan

DIRECT DRIVE
Ongeveer tien jaar geleden brachten enkele fabrikanten een
windturbine op de markt met een direct drive generator. Voor
die tijd hadden bijna alle windmolens een tandwielkast tussen de
windrotor en de generator. Bijna alle fabrikanten werken nu aan
direct drive versies. De ontwikkeling van direct drive generatoren
staat nog in de kinderschoenen. Tientallen kleine bedrijven werken
aan verbeteringen in de windindustrie, waarvan verschillende
aan revolutionaire, vaak modulair opgebouwde generatoren. Nu
wordt de generator nog in zijn geheel geplaatst, maar een deelbare
generator levert grote voordelen als het gaat om transport, opbouw
en onderhoud.

45

STM

WINDENERGIE

164

Europa nu al een overschot aan elektrische energie. De uitdagingen
voor de komende jaren zijn opslag, transport en het aanpassen van de
netwerken.

2

DE PRIJS IS HET BEWIJS
Tot op heden wordt de omschakeling naar schone energiebronnen
sterk beïnvloed door politieke beslissingen. Een kolencentrale wekt
stroom op met een kostprijs onder € 0,05 per kWh. Op de afrekening
thuis staat in Nederland echter meer dan € 0,20. Het grootste deel van
het verschil (ongeveer € 0,16) gaat naar de overheid in de vorm van
belastingen. Door subsidies heeft de overheid de bouw van windturbines
in de afgelopen jaren sterk gestimuleerd. Soms wordt zelfs beweerd dat
windmolens niet zonder subsidie kunnen draaien. Dat is slechts ten
dele waar, want de belastinginkomsten op windenergie zijn lager dan de
belastinginkomsten bij gebruik van een vervuilende kolencentrale. Als
de kosten van de vervuiling daarbij worden opgeteld, dan is windenergie
aanzienlijk goedkoper. De politiek heeft een grote invloed gehad op de
ontwikkeling van de windindustrie. Die invloed gaat verdwijnen omdat
de sector volwassen is geworden en goedkoop genoeg kan produceren
om te concurreren tegen opwekking met fossiele brandstoffen. De eerste
tenders met een kostprijs per kWh onder de € 0,05 zijn al ingevuld en de
kostprijs van windenergie blijft dalen.
NIEUWE TECHNIEKEN
De technische ontwikkelingen bij de fabrikanten van windmolens zijn
in de afgelopen jaren met grote stappen vooruit gegaan en het einde is
nog lang niet in zicht. Een belangrijke ontwikkeling is het omschakelen
van generatoren met een tandwielkast naar ‘direct-drive’, waarbij de
generator hetzelfde toerental draait als de wieken. De voordelen van een
direct-drive: minder bewegende delen, een betere koeling, een hoger
rendement en een lagere geluidsproductie. Een deelbare variant van
de generator moet de plaatsing en het onderhoud eenvoudiger maken.
Een andere ontwikkeling, die grote invloed zal hebben op de bouw
en het transport, is de mogelijkheid om hogere vermogens te leveren.
Tot voorkort lukte het geen enkele fabrikant om de 10 MW-grens
te overschrijden. GE komt nu als eerste met een 12 MW offshore
windturbine en berichten over een 15 MW uitvoering verschijnen al in
de pers. Eén windmolen van deze omvang levert stroom voor 12.000 tot
15.000 mensen! De bouw van nog grotere en hogere windmolens wordt
nu nog beperkt door de grootte van de componenten en de capaciteit
van bestaande rupskranen. Op verschillende plaatsen wordt gewerkt aan
de ontwikkeling van klimmende kranen, waardoor het mogelijk wordt
om hogere torens te bouwen. Deelbare componenten, zoals vleugels en
generatoren, zullen het transport en de montage eenvoudiger maken.

2 Multimodaal transport is over het algemeen duurder en gevoeliger
voor schade. Toch is multimodaal een goed alternatief voor vervoer
over de weg
3 Steeds meer kleinere havens worden geschikt gemaakt voor overslag
van windmolens. Ook de productie wordt steeds vaker in de buurt
van havens geplaatst.
4 In landen als Zuid-Afrika en Australië levert het transport van lange
vleugels veel minder problemen op dan op een smal weggetje in
bijvoorbeeld Schotland.

3

concurrerende kostprijs tegenover opwekking met fossiele brandstoffen.
Die stap wordt nu gemaakt. De kostprijs van windenergie is in de
afgelopen tien jaar met meer dan 50 % gedaald en het einde is nog
niet in zicht. Een deel van die lagere kostprijs komt voor rekening
van de transportbedrijven en de kraanverhuurders. Ook op langere
termijn blijven de transportkosten onder druk staan, waarbij een
handvol Europese windmolen producenten kan kiezen uit de diensten
van enkele honderden transportbedrijven. De transporteur heeft
verschillende opties om in deze concurrentieslag te overleven. De eerste
is een hogere bezettingsgraad voor het gespecialiseerde materieel, dat
nodig is voor het vervoer van torendelen, de nacelle of de vleugels. De
tweede optie is multifunctioneel materieel, waardoor de trailer niet
alleen in de windindustrie, maar ook voor andere werkzaamheden kan
worden gebruikt. De derde – misschien wel de belangrijkste – optie
is om meer gebruik te maken van multimodaal vervoer. Vleugels tot
65 meter worden nog over de weg vervoerd. Binnenkort komen de
eerste vleugels van 107 meter lang. Voorlopig zijn deze vleugels alleen
bestemd voor offshore windmolens. Over water zijn lange, brede en
zware transporten vaak eenvoudiger uit te voeren, behoudens hoogte
beperkingen ten gevolge van de doorvaarthoogte van bruggen. Een
Duitse windmolen fabrikant heeft recent proeven uitgevoerd met een
dolly onder een zelfdragende vleugel. Ook het schuin omhoog zetten
van vleugels bij het passeren van moeilijke delen van de route zal steeds
meer worden toegepast. ALE heeft een andere technologie ontwikkeld
voor transporten van zeer grote ladingen over gecompliceerde routes: de
Route Survey Tool. Deze maakt vooraf een gedetailleerde elektronische
analyse van de route. De afzonderlijke Driver Assist Tool biedt
chauffeurs de mogelijkheid om zich vooraf voor te bereiden op de route.
Kortom: windmolens worden groter, maar het transport moet goedkoper
en efficiënter. Door verschillende ontwikkelingen, zoals mobiele
productie van torendelen op de bouw locatie, en multimodaal vervoer
over water, staat de omzet voor Europese wegvervoerders in de komende
jaren onder druk. Ook de kraanverhuurders krijgen concurrentie van
gespecialiseerde torenkranen en eventueel zelfs klimmende kranen. Een
steeds kleiner percentage van de windmolens zal gebouwd worden met
zware rupskranen.

WAT BRENGT DE TOEKOMST?
De productie van windparken loopt wereldwijd voorspoedig, maar voor
het transport en de opslag van energie is nog geen oplossing. Productie

LAGERWEY CLIMBING CRANE
Henk Lagerweij bouwde al in 1979 zijn eerste windmolen. Met
vallen en opstaan is Lagerwey al jarenlang een echte pionier in de
bouw van windmolens. Naast de direct drive en de climbing crane
is Lagerwey ook een voorloper als het gaat om de ontwikkeling
van modulaire torendelen. Lagerwey kan materialen voor de bouw
van torendelen op containermaten en zonder zwaar transport
op de bouwplaats aanvoeren. Deze manier van bouwen zal in de
komende jaren een doorbraak betekenen voor veel lichtere, stalen
torens in plaats van de – nu nog veel gebruikte – zware betonnen
torens.

4

GEWICHTSBESPARING
Windturbines werden in de afgelopen jaren steeds zwaarder. Een
7,5 MW uitvoering met een betonnen/stalen toren weegt ongeveer
6.000 ton. Daarvan zit 2.500 ton verstopt in de fundering, de toren
weegt 2.800 ton en de generator en de vleugels zijn goed voor bijna
400 ton. Toekomstige torens zullen lichter worden. Vestas werkt aan
een prototype, waarbij halverwege de toren kabels naar de grond
worden gespannen. Ook het modulair bouwen of het verplaatsen
van de generator naar de onderkant van de toren kan een aanzienlijk
gewichtsbesparing opleveren.
DE GEVOLGEN VOOR TRANSPORTBEDRIJVEN
EN KRAANVERHUURDERS
Windenergie voorziet in een steeds groter aandeel van onze
energiebehoefte. Toch moet de belangrijkste stap nog komen: een
46
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GE HALIADE-X 12 MW

TRANSPORT VAN TORENDELEN EN OPSLAG VAN ENERGIE

Tot voorkort kon geen enkele leverancier van windturbines een
molen leveren met een vermogen boven 10 MW. De Haliade-X 12
MW van General Electric is de eerste die deze grens doorbreekt.
De afmetingen zijn gigantisch: een windrotor met een diameter
van 220 meter en vleugels met een lengte van 107 meter. De 12
MW-molen kan per jaar 67 GWh produceren, 45 % meer dan de
grootste windturbines van concurrenten. De 12 MW machine van
GE levert niet alleen een hoog vermogen, maar ook het rendement
is aanzienlijk verbeterd. En als 12 MW mogelijk is, dan komt
er een moment waarop een 15 MW turbine ook ontwikkeld zal
worden. Het voordeel: bij deze vermogens kunnen slechts enkele
windmolens in de energiebehoefte van een hele provincie voorzien.

Lagerwey heeft de toon gezet met modulaire torendelen die binnen
containermaten vervoerd kunnen worden. Ook Max Bögl heeft een
stap gezet door de hoogte van de betonsegmenten te verlagen van 3,8
meter naar 2,8 meter. Op die manier kan een betonnen torensegment
met een gewone vlakke trailer vervoerd worden in plaats van een
zware dieplader. De trend van meer efficiëntie in het vervoer zal nog
verder doorzetten. En ook opslag en transport van energie komt in een
volgende fase. In landen met bergmeren kan in periodes met weinig
vraag naar energie water omhoog gepompt worden. Op kleinere schaal
experimenteert Max Bögl met waterbassins rond de windmolens.
Uiteindelijk zullen in Europa gewoon meer kabels – zoals de Cobra
kabel tussen Denemarken en de Eemshaven – worden aangelegd om
vraag en aanbod van energie beter op elkaar af te stemmen.

van waterstofgas met behulp van zonne- of windenergie is mogelijk,
maar deze techniek moet nog verder ontwikkeld worden. Als de
kostprijs van de waterstofgasproductie omlaag gaat, dan zullen
toekomstige windparken verplaatst worden naar dunbevolkte
regio’s met veel wind. Dure en onderhoudsgevoelige offshore
windparken zullen dan verdwijnen.
De bouw van nieuwe windparken vordert gestaag, maar het
Europese elektriciteitsnetwerk zal moeten worden aangepast om de
geproduceerde windenergie ook te kunnen verdelen in Europa.
De komende vijf jaar zal het vermogen van de offshore windparken
op de Noordzee verdubbelen. Offshore windparken worden
rondom de Noordzee gebouwd. Wereldwijd staat ongeveer 92
% van alle windmolens op land, maar het percentage nieuwe
windmolens op zee stijgt van 10% in 2018 naar 20% in 2023.
Europa blijft achter ten opzichte van de wereldwijde groeicijfers.

KRANEN
Windmolens worden steeds hoger en een generator met een
gewicht boven 100 ton is geen uitzondering meer. De meeste
windmolens worden opgebouwd met conventionele kranen.
Gigantische kranen als de Liebherr LTM 11200-9.1 mobiele
kraan en de Terex CC 8800-1 rupskraan worden gebruikt bij
de bouw van de grootste windturbines. Voor de opbouw van
deze enorme kranen is veel ruimte nodig en tientallen zwaar
transportcombinaties zijn nodig om de kranen naar een andere
bouwplaats te vervoeren. Op verschillende fronten wordt gewerkt
aan kraanconcepten, waarbij minder ruimte nodig is en het
transport efficiënter uitgevoerd kan worden. Bovendien moeten
de nieuwere kranen bij hogere windsnelheden kunnen werken.
Verschillende concepten bestaan alleen nog maar op papier, maar
twee uitvoeringen worden ook in de praktijk gebruikt: de Krøll
K1650L torenkraan is geheel afgestemd op de bouw van zeer
hoge windmolens én op gebruik bij hogere windsnelheden. Nog
verder gaat Lagerwey met de Climbing Crane. Deze klimmende
kraan werd in het najaar van 2017 voor het eerst getest bij de
bouw van een Lagerwey L136 windturbine bij de Eemshaven
(NL). De complete Climbing Crane wordt vervoerd op slechts
drie (!) vrachtwagens. De ontwikkeling van klimmende kranen
is nog volop in beweging. Mammoet – de WTA 250 - werkt aan
een uitvoering, waarbij eerst een geleiderail aan de toren wordt
bevestigd. De klimmende kraan van Lagerwey wordt zonder
geleiderail aan de toren bevestigd.
48

Na 2023 komt misschien een opleving, maar door ruimtegebrek en een
afwijzende publieke opinie zal de bouw van windmolens zich op lange
termijn verplaatsen naar landen buiten Europa. 2018 was een belangrijk
jaar: voor het eerst kan windenergie zonder subsidie concurreren met
olie-, gas- of kolengestookte centrales

GOED EN MINDER GOED NIEUWS.
Het goede nieuws is dat windenergie een stabiele factor – met een
concurrerende prijs - gaat worden in onze energie voorziening. Om
die concurrerende prijs te bereiken wordt van alle toeleveranciers
die bij de bouw en het transport betrokken zijn, gevraagd om nog
efficiënter te werken. De kosten van transport- en hijswerkzaamheden
vormen een aanzienlijk deel van de bouwkosten van een windmolen.
De windmolenproducenten werken daarom in een hoog tempo aan
oplossingen om die kosten te verlagen. <

MAX BÖGL
MOBIELE FABRICAGE VAN TORENDELEN
Tot op heden werden torendelen over behoorlijke afstanden
vervoerd naar een windfarm. Max Bögl doet het andersom:
in 262 containers werd een complete productielijn
verscheept naar Thailand en geplaatst naast de locatie van het
windmolenpark. In Thailand werken 200 lokale medewerkers
en 25 personeelsleden van Max Bögl. De fabriek produceert
drie torens per week en dat is voldoende om het complete
windpark tegen het eind van 2019 af te ronden. Al in een
vroeg stadium werd rekening gehouden met productie onder
verschillende klimatologische omstandigheden. Ook voor de
lokale arbeidsmarkt levert de fabriek een welkome aanvulling.
Op langere termijn zal de mobiele fabriek – door minder
transportbewegingen – ook een bijdrage leveren aan de
verlaging van de CO2 uitstoot.
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KOSTER EUROTRANSPORT

DE DONKERE POLDER
Koster Eurotransport is de vaste vervoerder van Polem in Lemmer. Dit
laatste bedrijf is marktleider op het gebied van polyester silo’s en tanks.
Op maandagavond staan twee diepladers en twee semidiepladers klaar,
geladen met vier silo’s. De eindbestemming voor de rit ligt hemelsbreed nog
geen vijftien kilometer verderop. Vanwege de hoogte van de lading moeten
de chauffeurs omrijden. Ook dat valt wel mee, want inclusief omrijden is
het een route van ongeveer 30 kilometer.

50

VIJF METER DIAMETER
De silo’s hebben een diameter van vijf meter. De twee grootste hebben
een inhoud van 180 m3 en de kleinere twee zijn 150 m3 groot.
Inclusief hijsogen en leidingen zijn de diepladers 5,80 meter hoog en
de semidiepladers zijn nog een halve meter hoger. De aangepaste route
gaat niet onder viaducten door en de portalen van de verkeerslichten in
Lemmer vormen ook een probleem.

MAXIMALE DIAMETER
Voor de chauffeurs van Koster Eurotransport zijn deze silo’s geen
onbekende lading. Planner en chauffeur Pyter Nauta: “Op deze korte route
is dit wel ongeveer de maximale maat die we kunnen vervoeren over de
weg. De route voor andere bestemmingen moeten we altijd nauwkeurig
verkennen. Bij Polem maken ze nog veel grotere silo’s, maar die worden
per schip vervoerd. Het komt maar zelden voor, dat we silo’s van vijf meter
diameter per truck vervoeren. De meeste silo’s zijn langer en zijn minder
hoog en breed. Vandaag valt de lengte wel mee. De kleinste silo’s zijn elf
meter lang en de kortste negen meter. We kennen de route, maar toch
verkennen we iedere keer van tevoren. Een kleine verandering kan al een
groot probleem opleveren. Vanwege werkzaamheden staan in Lemmer
tijdelijke stoplichten. Eén daarvan staat te dicht op de route en die hebben
de verkeersbegeleiders tijdelijk even ‘omgelegd’. De grootste uitdaging
komt later op de avond als we bij de McDonalds in Lemmer de snelweg
weer af gaan. Bij het kruispunt onderaan de afrit hangen verkeerlichten

waar we niet onderdoor kunnen. We moeten daar over de rijbaan voor
het tegemoet komende verkeer. Via rijplaten in de tussenberm kunnen we
dan doorsteken naar de baan van de oprit. Dat kruispunt is het lastigste
punt vanavond. Op het meest ongunstige punt is de speling nog geen 20
centimeter.”

UITZONDERLIJK VERVOER
Koster Eurotransport uit Wolvega is een familiebedrijf dat al bijna 100
jaar bestaat. De derde generatie Koster staat aan het roer en ook de vierde
generatie is al werkzaam binnen het bedrijf. Wat een eeuw geleden begon
als een petroleumhandel is uitgegroeid tot een transportbedrijf met een
specialisatie in exceptioneel vervoer. Het bedrijf beschikt over twintig
vrachtwagens en 40 opleggers. Naast transport biedt Koster een compleet
pakket, inclusief aanvraag van ontheffingen en vergunningen, routeonderzoek en – zo nodig – het monteren van de lading op locatie.
HERGEBRUIK VAN AFVAL
De eindbestemming van de vier silo’s van deze avond is een
akkerbouwbedrijf in Luttelgeest in de Noordoostpolder. De silo’s maken
onderdeel uit van een bio-vergistingsinstallatie. In zo’n installatie wordt
organisch afval van d landbouw, zoals graanresten en mest, opgevangen
in silo’s. Bij een temperatuur van 40 graden Celsius ontstaat hieruit, door
vergisting, methaangas. In de wandelgangen wordt dit ook wel biogas
genoemd. Het gas wordt opgevangen en gebruikt als brandstof voor een
motor die een generator aandrijft. De stroom, die de generator oplevert,
wordt op de boerderij gebruikt en wat overtollig wordt aan het net geleverd.
Ook de restwarmte die bij dit proces vrijkomt wordt opgevangen en gaat via
een leiding naar een kassencomplex 1,5 kilometer verderop.
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KOSTER EUROTRANSPORT

VERGISTINGSINSTALLATIE

AKKERBOUWGEBIED

Hergebruik van agrarische restproducten levert een bijdrage aan
het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het levert
bovendien schone energie op. Het restproduct van de vergisting –
digestaat – kan voor een groot deel weer worden gebruikt als meststof.
De akkerbouwer uit Luttelgeest heeft ambitieuze plannen. Op het
erf heeft hij een nieuwe loods gebouwd waarvan het achterste deel
is gereserveerd voor de vergistingsinstallatie. Hij hoopt met deze
vergistingscapaciteit in de toekomst zes miljoen kWh per jaar te
produceren. Dat staat gelijk aan het gemiddelde verbruik van zo’n
1.500 huishoudens. Over drie tot vier maanden moet de hele installatie
werken, maar zover is het nog lang niet. Eerst moet het transport
zonder problemen vanuit Lemmer in Luttelgeest arriveren. De vier
geladen combinaties staan op maandagavond om tien uur klaar
voor vertrek. Eén van de opleggers is een gloednieuwe Nooteboom
dieplader met pendelassen. Van deze ketelbed dieplader kunnen de
balken worden verbreed en het diepbed kan worden uitgeschoven tot
maximaal 28 meter. Vandaag is dat niet nodig, want de lading is slechts
elf meter lang.

Wat hij niet kan weten is dat tussen Kuinre en Luttelgeest enkele
vrachtwagens op de weg staan. Want zelfs op dit late tijdstip wordt in dit
akkerbouwgebied nog volop mest uitgereden. En enkele vrachtwagens
die de mest aanvoeren, staan voor een boerderij te wachten. De voorste
begeleider, Henk Schriever, snelt naar die chauffeurs en verzoekt hen
ruimte te maken. Gelukkig is op het erf nog net voldoende plek om de
combinaties te parkeren.

VEEL BEKIJKS
Vier vrachtwagens geladen met grote silo’s, compleet met
transportbegeleiders en veel zwaailampen. Zo’n transport trekt
natuurlijk de aandacht. Voor de fotografen is het alleen jammer dat
vanwege de werkzaamheden vrijwel alle straatverlichting in Lemmer
gedoofd is. Voor de rest is het rustig op de weg. Dat scheelt, want een
deel van de route rijden de vrachtwagens niet sneller dan stapvoets.
Op de rondweg van Lemmer worden – direct voorbij de ophaalbrug
– de twee rijbanen door de begeleiders geblokkeerd. Hier hangen
de verkeerlichten boven de weg waardoor de hele colonne aan de
linkerkant van de vluchtheuvel moet passeren. Midden op de kruising
moeten de vrachtwagens de weg oversteken om weer op hun eigen
weghelft verder te gaan. Bij de volgend kruising is het precies hetzelfde
verhaal. Maar dan gaan de wagens niet rechtdoor, maar slaan linksaf
de Straatweg in richting Follega in. Een niet al te brede weg met
verkeersdrempels en wegversmallingen die zijn gemarkeerd met zwart
witte paaltjes. Pyter: “Deze versmallingen hebben we van te voren
opgemeten. Daar kunnen we met 4,20 doorheen. En omdat ons breedste
punt ver boven die paaltjes uitsteekt, hebben daar geen last van.”

Het is middernacht geweest als we aankomen bij het losadres: de
boerderij van de familie Peters in Luttelgeest. De mobiele torenkraan
voor het lossen staat al klaar. Maar dat is voor morgenvroeg. Eén
dieplader en één semidieplader worden afgekoppeld en de chauffeurs
van deze trekkers gaan richting huis. De andere twee chauffeurs blijven
op het erf overnachten en helpen de volgende morgen bij het lossen van
de vier vergistingssilo's. <
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1 Nieuwe Nooteboom ketelbed dieplader met maximaal 28 meter
in het diepbed.
2 De ochtend na het transport werden de tanks geplaatst
3 Omdat de kunststof tank groot, maar niet zwaar zijn volstaat
een lichte kraan voor de plaatsing.
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RIJPLATEN IN MIDDENBERM
Bij oprit Oosterzee gaat de colonne de A6 op richting Lemmer. Terug
in de Friese plaats volgt de grootste uitdaging van deze rit. Beneden bij
de afrit hangen weer enkele verkeerslichten boven de weg. Daarom zijn
vlak daarvoor rijplaten over de middenberm gelegd. De vrachtwagens
rijden hierover om, tegen het verkeer in, de kruising over te steken.
Daarna volgt een scherpe bocht naar links om de vluchtheuvel weer aan
de goede kant te passeren. Voordat iedereen de hele optocht goed en wel
heeft kunnen fotograferen, zijn de wagens alweer rechtsaf de Zeedijk
opgereden.

HOOGTE IS DE UITDAGING
Hier volgt, richting de Sluisweg, de laatste grote hindernis van het
transport. Een smalle rotonde. Omdat het geen lange ladingen zijn,
verwacht Pyter hier geen problemen. “De uitdaging van deze vracht zit
'm niet in de lengte maar in de hoogte en breedte.” Voor de zekerheid
hebben de begeleiders de hekken voor de doorsteek van het midden
eiland verwijderd. Voorzichtig manoeuvrerend wordt ook dit laatste
obstakel gepasseerd. De acht voertuigen rijden de aardedonkere nacht
van de Noordoostpolder in. “Als we Lemmer voorbij zijn, is de spanning
eraf. Dan is het gewoon doorrijden naar het losadres,” zegt Pyter.

3

53

STM
164

ONTHEFFINGEN IN SPANJE
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OVERZICHTELIJKE
REGELS
1

De regels voor het aanvragen van een ontheffing voor
een speciaal transport verschillen sterk in de lidstaten van de
Europese Gemeenschap. Ondanks de inspanningen van de ESTA en
verschillende andere organisaties – zij willen graag één Europees
systeem van ontheffingen – zal deze situatie in de komende
jaren niet veranderen. In Spanje zijn de hoofdlijnen voor
de ontheffingen redelijk overzichtelijk, maar het
systeem kent ook talrijke uitzonderingen.

EUROPA
Jaren geleden deed de ESTA een voorstel voor een vereenvoudigd systeem
voor ontheffingen binnen Europa. Dat voorstel werd binnen de EU zelfs
niet in overweging genomen en dat had minstens vier oorzaken. De
belangrijkste oorzaak is dat exceptioneel per definitie ‘buitenwettelijk’
is. In iedere EU lidstaat krijgt één – of soms zelfs meerdere – organisatie
het mandaat om ontheffingen af te geven voor voertuigen, die niet aan
de wettelijk vastgestelde maten en gewichten voldoen. Die regels zijn
vaak nog verschillend per regio of provincie. Een tweede oorzaak is de
grote verscheidenheid aan lokale omstandigheden in Europa. Brede
snelwegen vragen om een ander beleid van smalle bergwegen. Als we
de verschillende draagvermogens en doorrijhoogtes van bruggen
en viaducten en totaal verschillende weersomstandigheden daarbij
optellen, dan is het duidelijk dat de regels aangepast zijn aan
de lokale omstandigheden. Een derde oorzaak ligt in het
verleden. Tussen 1960 en 1970 kwamen de eerste zware en
grote transporten op de weg. Meestal werd door de politie
– in overleg met de wegbeheerder - beoordeeld of een
route geschikt was. Zo ontstonden grote verschillen per
gemeente of regio. De Europese wegen worden beheerd
door duizenden verschillende wegbeheerders, die
allemaal een eigen mening hebben over hún stukje
van het wegennetwerk. De laatste oorzaak: in bijna
ieder Europees land heeft een lokale vervoerder een
voordeel bij het aanvragen van een ontheffing. Dat kan
een negatief, nationalistisch gevoel oproepen. Toch is het dat in de meeste
gevallen niet. De lokale vervoerder kan de situatie op de weg in zijn eigen
land het beste beoordelen. Al was het alleen maar omdat hij in zijn eigen
taal kan overleggen met de instanties, die de ontheffingen afgeven.

CATEGORIEËN
Ontheffingen worden verleend in drie categorieën: Genérica, Específica
en Excepcional. Onder de Categorie Genérica vallen transporten tot
20,55 meter lengte, 3 meter breedte en 4,50 meter hoog. De totale massa
van het voertuig mag niet groter zijn dan 45 ton. Deze transporten
mogen zowel overdag als ’s nachts worden uitgevoerd en voor een
‘Genérica’-transport is geen begeleiding nodig. Onder de categorie
‘Específica’ vallen transporten tot 40 meter lengte, 5 meter breedte en
hoger dan 4,7 meter. Het maximale totaalgewicht voor de categorie
‘Específica’ is 110 ton. De ontheffingen voor deze categorie worden
afgegeven voor een gespecificeerde route. De geldigheid is per regio
verschillend. De koningsklasse is ‘Excepcional’. Dit zijn alle transporten
die de toegestane maten en gewichten in de categorie ‘Específica’
overschrijden. In de praktijk zijn dit de echt grote en zware transporten,
waarvoor per geval de route moet worden beoordeeld. Let op: deze
maten en gewichten gelden alleen voor de voertuig groepen 1 en 3. Voor
groep 2 (landbouwvoertuigen) bestaat geen categorie ‘Excepcional’.
Aan ander aandachtspunt: als de lading aan de achterkant van het
voertuig meer dan 3 meter oversteekt, dan moet met tekeningen, foto’s of
berekeningen worden aangetoond waarom die grote oversteekt nodig is.

DRIE MAAL DRIE
Verantwoordelijk voor de afgifte van ontheffingen in Spanje is de
Direccion General de Transportes, afdeling Permisos Especiales, in
Madrid. De regelgeving is – in grote lijnen – overzichtelijk: drie soorten
voertuigen, drie categorieën en drie regio’s. Het zal niemand verbazen, dat
deze indeling ook een aantal uitzonderingen kent.

RIJVERBODEN
In Spanje gelden een groot aantal rijverboden op landelijke- en regionale
feestdagen. Daarbij is het van belang om de tijden goed in de gaten te
houden, want die zijn niet overal gelijk. Voor exceptionele transporten
geldt een rijverbod vanaf zaterdag of de dag voorafgaande aan een
nationale feestdag vanaf 13.00 uur tot maandag – of de dag na de
feestdag – 02.00 uur. Bij een regionale feestdag gaat het rijverbod in om
0.00 uur en duurt tot 02.00 uur op de dag na de feestdag. In Baskenland

VOERTUIGEN
Bij het aanvragen van een ontheffingen wordt een verschil gemaakt
tussen vier verschillende soorten voertuigen. De vierde groep bestaat
uit voertuigen die niet in de eerste drie groepen passen. Een voorbeeld:
een treintje voor vervoer van toeristen over de weg. Deze groep laten we
buiten beschouwing. De eerste groep zijn voertuigen voor ondeelbare
lading. De tweede groep zijn landbouwvoertuigen en in de derde
groep vallen de ‘buiten profiel’ voertuigen voor publieke werken en
overheidsdiensten. De voertuigen van een transportbedrijf vallen altijd in
groep 1 (ondeelbare lading).
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REGIO’S
Voor de aanvraag van ontheffingen kent Spanje drie verschillende
regio’s: Baskenland Navarra en de rest van Spanje inclusief Catalonië. In
grote lijnen is het één systeem, met grote verschillen in details, zoals de
geldigheidsduur, het aantal trailers op de ontheffing en de borgstelling
bij zware transporten. Ook op de regionale indeling zijn natuurlijk
uitzonderingen. Zo kent de haven van Barcelona een eigen toelating, die
pas wordt afgegeven als de ontheffing kan worden getoond.

1 Exceptioneel transport moet in Spanje rekening houden met de
weersomstandigheden. Tot ver in het voorjaar kan het stevig
sneeuwen in de bergen.
2 Dit is een transport in de categorie ‘Especifica’ als de hoogte onder
4,7 meter blijft.
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is het anders: het rijverbod geldt daar van zaterdag (of de dag vóór een
feestdag) 13.00 uur tot zondag 24.00 uur. Bovendien geldt daar een
rijverbod op 31 juli – de sterfdatum van Ignatius van Loyola - van 08.00
uur tot 24.00 uur.

AANVRAAGPROCEDURE
De procedure voor het aanvragen van ontheffingen in Spanje is niet
gecompliceerd, zolang het geen transporten betreft in de categorie
‘Excepcional’. Vóór het aanvragen van een ontheffing moet het
transportbedrijf én het materieel worden geregistreerd. Dat kan alleen
met documenten die door een in Spanje erkende tolk zijn vertaald. In
Baskenland en Navarra volstaat een kopie van de vertaalde documenten
bij de aanvraag. Voor de rest van Spanje moeten de originele
documenten bij de aanvraag worden verstrekt. Deze registratie is
éénmalig. Als die procedure is doorlopen, dan gaat een gewone aanvraag
vrij snel. De meeste ontheffingen (behalve de categorie ‘Excepcional’)
worden binnen een week afgegeven. Let op met de haven van Barcelona,
want de afgifte van die aparte ontheffing kan langer duren. Met een
goede voorbereiding verloopt de hele procedure in Spanje vrij soepel.
BORGSOMMEN
Bij grote, zware transporten bestaat een groot risico op schade aan
de weg of aan bruggen of gebouwen. Om te zorgen dat die schade
ook werkelijk wordt vergoedt, moet voor transporten in de categorie
‘Excepcionel’ een borgsom worden gestort. Die borgsom kan oplopen
tot € 6.000 per rit voor één regio. Verwacht niet dat een medewerker van
de regio op de dag na het transport gaat controleren of ergens schade is
ontstaan. Ook na maanden kan nog een schademelding binnenkomen.
Daarom kan het wel een jaar duren voor de borgsom weer op de
bankrekening van het transportbedrijf staat.
ALTERNATIEVE ROUTES
Ontheffingen in de categorie ‘Genérica’ (tot 20,55 meter lang en 3 meter
breed) gelden voor heel Spanje. Deze langlopende vergunning is niet
geldig voor alle wegen. Een deel van de wegen – zoals bijvoorbeeld
een aantal tolwegen – is niet in bezit van de overheid. Voor die wegen
moet een aparte ontheffing worden aangevraagd. In de praktijk zoekt
iedereen naar alternatieve routes, waarbij het niet nodig is om meerdere
ontheffingen aan te vragen voor één transport.

3 Ceppeludo heeft een aparte afdeling voor het vervoer van
boten. Jachten worden vaak verplaatst tussen de havens aan de
Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee.
4 In de Categorie ‘Exceptional’ valt alles boven 40 meter lengte en
een gewicht van 110 ton.
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DE KOSTEN
Spanje zit in de Europese middenmoot als het gaat om de kosten voor
het verkrijgen van een ontheffing. Niet goedkoop, maar ook niet extreem
duur. De kosten bestaan uit verschillende bedragen voor Baskenland,
Navarra en de rest van Spanje, vermeerderd met een bedrag, dat
afhankelijk is van het aantal trailers dat op de ontheffing staat. Voor een
expert is het niet moeilijk om de kosten voor een Spaanse ontheffing
vooraf vrij nauwkeurig te berekenen.

BOETES EN CONTROLES
In Spanje worden uitzonderlijke transporten regelmatig gecontroleerd.
Als de juiste ontheffing kan worden getoond, dan worden kleine
afwijkingen vaak afgedaan met een boete. Een te hoog gewicht wordt
zwaarder bestraft dan enkele centimeters te hoog of te breed. Na een
controle kan het transport bijna altijd zijn weg gewoon vervolgen.
Slechts in uitzonderlijke situaties wordt gevraagd om over te laden op
een ander voertuig.
BEGELEIDING
Voor gewone transporten in de categorie ‘Específica’ kan worden
volstaan met particuliere begeleiding. ‘Excepcional’-transporten worden
doorgaans begeleid door de politie afdeling ATGC (Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil). Het is mogelijk om met enkele exceptionele
voertuigen in konvooi te rijden.
De aanvragen voor ontheffingen worden in Spanje vlot verwerkt, de
kosten zijn niet extreem hoog en ook aan de begeleiding worden geen
ingewikkelde eisen gesteld. De borgsommen, die moeten worden betaald
bij transporten met een totaalgewicht boven 110 ton, zijn voor veel
transportbedrijven een belemmering om deze transporten uit te voeren.
Kenmerkend voor Spanje is het grote aantal landelijke en regionale
feestdagen. Op die dagen staat het transport gewoon stil. Een feestdag is
tenslotte belangrijker dan werken. <
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1989
In STM nr 1 van 1989 een uitgebreid verhaal van Richard Krabbendam
over het transport van een 420 tons absorptiekolom van Goes naar
Geleen. De 72 meter lange kolom werd in Goes op de Lastdrager 19
van Van der Wees gereden. Het lossen was iets moeilijker. Tergend
langzaam kropen de Kamag SPMT’s tegen de 13% steile helling op.
Toen de 550 ton zware combinatie op de kant stond barstte een hevige
bui los. Op de natte rijplaten hadden de Kamags onvoldoende grip en
de 535 pk sterke Faun van Van Seumeren moest assistentie verlenen
om het transport in beweging te houden. De kolom werd met drie
kranen op zijn plaats gezet. Twee Demag TC-3000 kranen en een
CC-2000 staartkraan.

1999
In STM nr 1 van 1999 een artikel over Auto Kern KG uit Linz,
tegenwoordig onderdeel van het Felbermayr concern. Op
verschillende foto’s staat een bijzondere Scammell Contractor.
Deze 6x4 truck werd in 1968 door Kern rechtstreeks uit Engeland
geïmporteerd. Later werd de trekker nog een keer gerestaureerd,
maar de huidige verblijfplaats is onbekend. De Contractor van Kern
lijkt veel op de Scammell’s (met een Leyland-badge) die tussen 1967
en 1973 bij het Israëlische leger als tanktransporter werden gebruikt.
In Engeland werd de Constructor aangeboden met motoren van
Cummins, Rolls-Royce, Leyland of AEC met een vermogen van 240
tot 400 pk. Behoorlijke aantallen werden verkocht naar het MiddenOosten en zelfs Australië, maar op het vasteland van Europa was de
Scammell Contractor van Auto Kern een bijzondere verschijning.

2009
interessant artikel over Minsk Wheel Tractor Plant (MZKT). Deze
producent leverde al sinds 1954 zware trekkers voor het Russische
leger. In 1991 – twee jaar na de val van de muur – werd het bedrijf
gereorganiseerd en probeerde MZKT onder de merknaam Volat ook de
civiele markt te betreden. Voor lokaal gebruik werken Russische YMZ
motoren ingebouwd. Luchtgekoelde Deutz motoren tot 720 pk zijn
geliefd bij gebruik onder barre omstandigheden, maar ook motoren
van Mercedes-Benz, Detroit Diesel en Caterpiller worden ingebouwd.
Bijna alle modellen hebben aandrijving op alle assen, van 4x4 tot een
geweldige 24x24. In 1997 kreeg MZKT-Volat een belangrijke order van
40 stuks 8x8 tanktransporters type 74135 voor de Verenigde Arabische
Emiraten. Op dit moment bestaat het leveringsprogramma uit een
groot aantal types, zowel voor militair als civiel gebruik. Daarnaast bouwt MZKT mining- en oilfield
trucks, onderwagens voor kranen, zware trailers en bussen. Een prachtige exemplaar is de 741351
‘heavy-duty-roadtrain’ die bestaat uit een enorme 8x8 trekker met een 812 pk sterk Caterpillar motor,
gekoppeld aan een 6-assige semidieplader én daarachter nog eens een 6-assige aanhangwagen. En als
dat nog niet genoeg is, dan kan de afdeling ‘special projects’ altijd een tekening vinden, die met wat
aanpassingen weer een nieuw product oplevert.
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Uw special trailer fabrikant met 15 t.e.m. 15.000 t
laadvermogen … en meer !
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