
Gouweleeuw:
Dé spuiterij 
voor verticaal
transport!
De afgelopen maanden hebben er weer verscheidene 
grote machines in onze spuiterij gestaan. Zo hebben 
we in de maanden maart en april 20 werkdagen 
besteed aan het spuiten van een Demag CC 8800-1 (zie 
fotorapportage rechts). In opdracht van de fabriek is de 
kraan bij ons aangeleverd in de fabrieksprimer en wij 
hebben hem gespoten in de gewenste kleuren voor de 
eindgebruiker. 

Voor de komende maanden liggen er ook weer mooie 
opdrachten in het verschiet. Zo spuiten we o.a. voor de 
fabrieken Liebherr, Tadano Faun en Tadano Demag een 
groot aantal kranen. Daarnaast staan er ook verschillende 
spuitopdrachten van kraanbedrijven op de planning voor 
dit kwartaal.

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

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

 
Daarnaast spuiten wij: 

 Hoogwerkers    Verreikers    Trucks    Opleggers

Fotorapportage 
Demag CC 8800-1

Meer zien van het 
Demag CC 8800-1 project?Bekijk dan de video op: www.gouweleeuw.com/

werkproces-tadano-demag-cc-8800-1



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 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: 
Tadano ATF 70-4 
Fricke-Schmidbauer

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 zijn wij toonaangevend binnen onze 
industrie. Hierdoor hebben we onze klanten de afgelopen 
jaren vele gespoten machines mogen leveren die hun weg 
vinden over de hele wereld! Hieronder ziet u één van onze 
recente projecten:

Fricke-Schmidbauer over Gouweleeuw

"Voor onze nieuwe vestiging in Hamburg hadden we 
op korte termijn een 70-tons kraan nodig. Tadano Faun 
GmbH kon ons snel helpen met een jong gebruikt voertuig.
Aan Gouweleeuw hebben we de taak toevertrouwd om de 
kraan in onze bedrijfskleuren te spuiten.

Vanaf het eerste contact tot de oplevering van de 
afgewerkte kraan hebben we steeds het gevoel gehad dat 
we in goede handen waren. Onze gebruikte kraan is niet 
van nieuw te onderscheiden. 

Met dank aan het team van Gouweleeuw!”


