
Gouweleeuw:
Dé spuiterij 
voor verticaal
transport!
We hebben onze open dag achter de rug en wat was het 
een ontzettend geslaagde dag! Vele geïnteresseerden 
hebben een kijkje kunnen nemen in onze productiehallen 
en hebben zo kunnen zien hoe wij kranen en ander zwaar 
materieel spuiten. Heeft u er niet bij kunnen zijn? Bekijk 
dan de after-movie van de open dag op onze social-
mediakanalen! 

Wat betreft het spuiten van kranen hebben we voor de 
komende maanden weer mooie projecten in de planning 
staan. Zo gaan we onder andere een Liebherr LTM 1750-9 
en een Demag CC 3800 spuiten. Verder staat ook de winter 
weer voor de deur, wat inhoudt dat veel materieel over 
het algemeen minder machine-uren maakt. Dit maakt de 
wintermaanden uitermate geschikt om zwaar materieel te 
laten spuiten. 

Wees er daarom op tijd bij als u uw kraan deze winter nog 
wilt laten spuiten! Op onze website kunt u nu eenvoudig en 
vrijblijvend een offerte aanvragen via de pagina: 
www.gouweleeuw.com/offerte-aanvragen/. U ontvangt 
binnen gemiddeld een week een offerte van ons.

 Wij spuiten onder andere voor:

Primeur: onze eerste Ierse klanten!
Het verheugt ons zeer om te zien dat steeds meer 
bedrijven ons weten te vinden voor het spuiten van hun 
materieel. Zo hebben we in het afgelopen kwartaal onze 
eerste Ierse klanten mogen verwelkomen! We spoten o.a. 
de Tadano ATF 400G-6 voor G. O'Brien Crane Hire Ltd. in 
hun bedrijfskleuren. Bij aflevering is de kraan weer terug op 
de boot gezet naar Ierland. 

“De ATF 400G-6 was in een goede staat, maar omdat we 
hem tweedehands kochten, wilden we de kraan in onze 
eigen bedrijfskleuren laten spuiten. Bij het zoeken naar 
een spuiterij was het voor ons belangrijk dat ze grote en 
zware kranen aan zouden kunnen en een goede logistiek 
en opslag zouden hebben. Andere kraanbedrijven hebben 
ons aangeraden om naar Gouweleeuw te gaan. Het was 
prettig dat er tijd was om onze kraan en alle onderdelen 
in één keer te spuiten. Wij zijn zeer tevreden met het 
eindresultaat en zouden anderen zeker aanraden om hun 
materieel bij Gouweleeuw te laten spuiten.” 

- G. O'Brien, directeur van G. O'Brien Crane Hire Ltd.
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Wij spuiten kranen  1000 ton, waaronder: 
 Mobiele kranen    Rupskranen    Torenkranen

 
Daarnaast spuiten wij: 

 Hoogwerkers    Verreikers    Trucks    Opleggers

Binnenkort is de procesvideo van G. O'Brien's kraan te zien op onzesocial-mediakanalen en website!



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: 
Demag AC 500-8
Jade Weser Lift Voth

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:

Jade Weser Lift Voth over Gouweleeuw

“We willen Gouweleeuw nogmaals bedanken voor het 
geleverde vakwerk. De kraan heeft nu een nog betere 
laklaag dan vanaf fabriek! Alle deadlines werden 
gehaald, zodat we direct naar een bouwplaats konden. 
De samenwerking was en is uitstekend. We werden 
te allen tijde geïnformeerd over de voortgang van de 
werkzaamheden. Bij volgende projecten komen we 
zéker bij Gouweleeuw terug. Mijn zoon had tranen van 
blijdschap in zijn ogen bij het zien van de gespoten kraan!

Op een vruchtbare verdere samenwerking!”

De procesvideo van de kraan van Jade Weser Lift Voth is te zien op onze social-mediakanalen en website!


