
Gouweleeuw:
De spuiterij 
voor verticaal
transport!

Het jaar 2021 is begonnen en we hebben voor dit jaar 
weer veel mooie spuitopdrachten op de planning staan 
voor klanten uit heel Europa. In deze nieuwsbrief delen wij 
onze meest recente en bijzondere projecten.

Heeft u ook interesse om uw materieel te laten spuiten? 
Laat het ons dan gerust weten. Wij maken graag 
vrijblijvend kennis met u om te kijken wat wij voor u 
kunnen betekenen!

Wij spuiten onder andere voor:

Ondernemersweg 14, 8304 BH  Emmeloord
+31(0) 527 252 307

info@gouweleeuw.com
www.gouweleeuw.com

Spuiterij 
Gouweleeuw

Wij spuiten kranen  1000 ton, waaronder: 
 Mobiele kranen    Rupskranen    Torenkranen

 
Daarnaast spuiten wij: 

 Hoogwerkers    Verreikers    Trucks    Opleggers

Kobelco over 
Gouweleeuw
“Wij laten regelmatig kranen spuiten door Gouweleeuw. 
Als kraanfabrikant staan wij voor het leveren van kranen 
van topkwaliteit. Door te kiezen voor een spuiter als 
Gouweleeuw kunnen we onze topkwaliteit waarborgen 
en kiezen we ook voor zekerheid. Afspraken worden stipt 
nagekomen.
 
Voor het spuiten van de 600-tons Kobelco SL6000J was 
het voor ons en voor onze klant bijzonder belangrijk dat 
het gehele proces perfect zou lopen, aangezien de kraan 
zo snel mogelijk ingezet moest worden voor projecten 
in Rusland. Daarnaast moest de machine extra goed 
geconserveerd worden tegen de extreme klimatologische 
omstandigheden aan zee in Arctisch werkgebied. 
Door het aanbrengen van een speciale epoxylak op de 
machine en giekdelen zal de kraan goed en langdurig 
beschermd zijn tegen deze extreme werkcondities.
De kraan werd op tijd afgeleverd en wij zijn zeer tevreden 
met het eindresultaat!”
 
- Jos Verhulst, Sales & Marketing Manager
KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE B.V.

Benieuwd geworden naar het werkproces van de 
Kobelco SL6000J? Bekijk dan de video op:
www.gouweleeuw.com/kobelco



Indien gewenst nemen wij het transport van de kraan op 
ons. Zowel internationaal transport, als transport vanaf 
de haven regelen wij voor u. Zo haalden wij voor Allelys 
Group (Engeland) de kraan op uit de haven en zetten hem 
straks bij aflevering weer terug op de boot naar Engeland. 
Wilt u meer weten over onze transportservice? Neem dan 
contact met ons op!

Transportservice

Uitgelicht project: 
Cunzolo 
Tadano ATF 400G-6

Deze nieuwsbrief wordt elk kwartaal verzonden. Is de nieuwsbrief verkeerd geadresseerd of wilt u zich afmelden? Ga dan naar  
www.gouweleeuw.com/afmelden.

Al meer dan 30 jaar zijn wij toonaangevend binnen onze 
industrie. Hierdoor hebben we onze klanten de afgelopen 
jaren vele gespoten machines mogen leveren. Hieronder 
ziet u één van onze recente projecten:

Meer zien van het Cunzolo-project?  Bekijk dan de video op: www.gouweleeuw.com/cunzolo

We hebben in de afgelopen jaren al meer dan 3000 
kranen voor klanten gespoten, maar dit is verreweg één 
van de meest bijzondere opdrachten! Het design van deze 
kraan is van Halmá BMDP en verder uitgewerkt door 
Jutta Schön-Winterstein (Grafik-Design-Werbung Jutta 
Schön-Winterstein) in opdracht van Tadano Faun. Wij 
kregen de eer om het spuitwerk te verrichten. De mast 
vereiste speciale aandacht in verband met het spuiten 
van de strepen. Voor het plaatwerk is gebruik gemaakt 
van aparte spuitmallen voor het verkrijgen van het juiste 
resultaat. Door dit design is de kraan goed herkenbaar en 
heeft het een sterke uitstraling! 


