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Bouwbedrijf Scheenstra te
Leeuwarden
Zorgwoning On Tour!

De veranderende wetgeving bepaalt dat
ouderen en hulpbehoevenden langer
thuis moeten blijven wonen, dit vraagt
om een nieuwe kijk. Scheenstra biedt in
samenwerking met Combex Transportbedrijf en Schot Verticaal Transport de
zorgwoning on tour aan.
In deze model zorgwoning worden
presentaties gegeven en kunt u de
nieuwste trends en mogelijkheden van
langer thuis wonen zelf ervaren en

Liebherr MK 88
Schot Verticaal Transport
breidt uit!

beleven! Voor meer informatie check
www.scheenstrabv.nl
In een reeks van 16 nieuwe mobiele telescoop- en torenkranen,
ter uitbreiding en/of vervanging, werd eind februari 2016 de
nieuwe MK 88 afgeleverd op onze vestiging in Alkmaar. Deze
nieuwe mobiele torenkraan is door zijn sterke Plus-tabel sterker
dan verouderde torenkranen met 5 assen. Hij is uitgerust met alle
hedendaagse gemakken en voorzien van twee moderne motoren

BUKO Huisvesting te Amsterdam
Indrukwekkende
hijswerkzaam-heden nieuwe LTM
1200-5.1!

In samenwerking met HeatTeQ

en voldoet daarmee aan de laatste milieueisen.

Refractories Services is begin april

De kraan wordt ingezet voor diverse hijswerkzaamheden,

2016 begonnen met de sloopwerk-

op de foto ziet u de nieuwe kraan in actie bij een project van

zaamheden ten behoeve van Kook-

Aannemersbedrijf J. Kuin t.b.v. Project Klaas Pluisterhof te

sfabriek 2 op het terrein van TATA

Heerhugowaard.

Steel. Het werk wordt uitgevoerd bovenop de Kooksfabriek door midddel
van JAAP (koudbordes). Onze LTM
1400-7.1 heeft de JAAP met een
gewicht van 42 ton geplaatst op een
railframe bovenop de kooksfabriek.
De sloopwerkzaamheden moeten
mechanisch worden uitgevoerd, op
de JAAP staat een graafmachine
plus containers ten behoeve van
het sloopafval.

In opdracht van BUKO Huisvesting moesten er 12 units
verwijderd worden van het dak van zorgcentrum Reade
in Amsterdam. Ondanks de slechte bereikbaarheid heeft
onze nieuwe Liebherr LTM 1200-5.1 de klus weten te
klaren. Door zijn uitstekende hijstabel was de vlucht van 46
meter met 3,4 ton per unit geen enkel

Project: HeatTeQ te Velsen-Noord
Sloopwerkzaamheden
kooksfabriek 2 fase 4!

