
Gouweleeuw:
De spuiter� 
voor verticaal
transport!

Het eerste kwartaal zit er al weer op. En wat hebben we 
de afgelopen maanden aan mooie opdrachten mogen 
werken! Via deze nieuwsbrief geven we u een k� kje in 
onze werkplaats, zodat u enkele van onze meest recente 
en b� zondere projecten kunt bewonderen. Zo geven we 
u onder andere een k� kje in het renovatieproject van een 
25(!) jaar oude Liebherr LTF 1030-3 uit Duitsland en laten 
we u een fotorapportage zien van het spuitproces van een 
Liebherr LTM 1500-8! 

Heeft u ook interesse om uw materieel te laten spuiten? 
Laat het ons dan gerust weten. W�  maken graag 
vr� bl� vend kennis met u om te k� ken wat w�  voor u 
kunnen betekenen!

W�  spuiten onder andere voor:

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

info@gouweleeuw.com
www.gouweleeuw.com

Spuiter� 
Gouweleeuw

W�  spuiten kranen  1000 ton, waaronder:
Mobiele kranen    Rupskranen   Torenkranen

Daarnaast spuiten w� :
Hoogwerkers    Verreikers   Trucks    Opleggers

Foto rapportage Liebherr 
LTM 1500-8



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

Transportservice

Uitgelicht project:
Schnurr
Liebherr LTF 1030-3

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

Al meer dan 30 jaar z� n w�  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 renovatieproject van de LTF 1030-3? 
Bek� k dan de video op: www.gouweleeuw.com/

liebherr-renovatieproject

Wolfgang Schnurr over Gouweleeuw

Het afgelopen jaar hebben w�  besloten om onze 
eerst gekochte kraan op te laten knappen door een 
professional. Deze kraan is inmiddels 25 jaar oud, heeft 
meer dan 20.000 uur op de teller staan en is voor ons 
van emotionele waarde. W�  hebben contact gezocht 
met Gouweleeuw, dat een zeer goede reputatie heeft 
in het spuiten en opknappen van kranen. Na inspectie 
van de kraan is er een offerte voor ons samengesteld. 
Na r� p beraad hebben w�  besloten om de kraan door 
Gouweleeuw te laten spuiten. De kraan was b�  hen in 
betrouwbare handen en heeft weer een jeugdig, fris en 
mooi uiterl� k gekregen! 


