
Primeur: Europa's eerste volledig elektrische 
telerupskraan in onze spuiterij 

Onlangs hebben wij de Sany SCE800TB-EV gespoten. Op 
verzoek van Sanycranes.services ontwikkelde en bouwde 
Sany deze 80-tons accu-aangedreven telerupskraan. De Sany 
SCE800TB-EV is de eerste volledig elektrische telerupskraan 
van Europa. Twee van deze kranen zijn inmiddels verkocht aan 
VolkerWessels en zijn door Gouweleeuw in hun bedrijfskleuren 
gespoten. Tijdens de Bauma 2022 in München (Duitsland) is de 
kraan tentoongesteld op de stand van Sany en overhandigd aan 
VolkerWessels.

Het spuiten van een elektrische telerupskraan heeft niet per 
se een ander werkproces dan een brandstof- gemotoriseerde 
kraan. Het is echter in elk deel van het werkproces belangrijk dat 
er geen spanning meer op de accu staat. De elektronica moet 
voor het wassen van de kraan op een specifieke manier worden 
afgeplakt. Alle elektrische componenten moeten waterdicht 
worden gemaakt.

Wij zijn er trots op dat wij deze innovatieve kraan van 
Sanycranes.services in onze spuiterij hebben gespoten. 

In deze nieuwsbrief delen wij het eindresultaat van één van onze 
grootste restauratieprojecten tot nu toe: de Terex Demag TC 
2800-1 van Global Crane Services. De kraan is inmiddels terug in 
Aberdeen (Schotland). Op onze website en social-mediakanalen 
staat de procesvideo online. Het is zeker de moeite waard om de 
video te bekijken! U leest meer over dit project aan de achterzijde 
van deze nieuwsbrief. Ook hebben we weer een primeur bij 
Gouweleeuw! In onze spuiterij is namelijk Europa's eerste volledig 
elektrische telerupskaan van Sanycranes.services gespoten. 

Veel leesplezier!

Heeft u interesse in het laten spuiten van objecten?
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:

Gouweleeuw:
Dé spuiterij 
voor verticaal
transport!

De procesvideo  is nu te zien op onze social-mediakanalen en website!



Uitgelicht project:  
Terex Demag 
TC2800-1

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:

De procesvideo vande Terex Demag TC2800-1 is nu te zien op onze social-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 Global 
Crane Services (Schotland) 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!

Terex Demag TC2800-1
Mocht u ons al volgen op één van onze social-
mediakanalen dan is dit grote restauratieproject van 
de Terex Demag TC2800-1 u vast niet ontgaan! Maar 
mocht u nog niet op de hoogte zijn dan delen wij hierbij 
graag een aantal foto's van dit reusachtige project. 
In totaal is er meer dan 2.000 manuren aan de kraan 
gewerkt om hem volledig te restaureren. Daarnaast is 
er tussen de 1.500 en 2.000 liter verf gebruikt om de 
kraan weer een gloednieuw uiterlijk te geven. 

Met trots delen wij hierbij het 
eindresultaat!


