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G ewo o n g o e d g e regeld
Uw hijsklus moet veilig en efficiënt gebeuren, dat staat voorop. Of het
nu gaat om het hijsen van bouwmaterialen of het transporteren van
kostbare apparatuur. Misschien wilt u iets verplaatsen naar een lastig
bereikbare plek? Of heeft u een uitdaging op het gebied van milieueisen? Met een beetje passen en meten, vinden wij voor elke logistieke
uitdaging de beste oplossing. Bij Saan Kraanverhuur is alles gewoon
goed geregeld. Van de werkopname door een technisch adviseur tot
de uitvoering van het werk. Vertrouw op 120 jaar vakmanschap wanneer
u een hijskraan huurt en laat uw hijsklus met een gerust hart aan onze
ervaren medewerkers over.

Ons as s ortiment
Voor elke hijsopdracht heeft Saan de hijsoplossing. Denk aan mobiele telekranen en
torenkranen, bakwagens en trekkers met autolaadkranen en minikranen. En heeft u
bij de kraan hulpmaterieel nodig, zoals kabels, pallethaken, blokkenklemmen of
draglineschotten? Dan huurt u deze er gewoon bij. Wilt u liever eerst even overleggen
met een van onze specialisten om te bekijken welke kraan u precies nodig heeft?
Onze specialisten adviseren u met plezier telefonisch, maar komen indien nodig
gewoon even bij u langs om de situatie te bekijken om tot het beste advies te komen.

Telekranen
U kunt bij Saan terecht voor een uitgebreid assortiment mobiele
telekranen, wegterreinkranen en autokranen. Hebben wij een specifieke
telekraan zelf niet in ons pakket? Ook daar heeft u geen omkijken naar,
want die organiseren we dan graag voor u via een van onze betrouwbare partners. Bel ons met uw aanvraag, wij regelen het gewoon goed
voor u.

To re n kran e n
Onze mobiele torenkranen lenen zich perfect voor werkzaamheden op
krappe locaties, zoals bouwprojecten in de binnenstad. Saan biedt u
een ruim assortiment aan torenkranen, met verschillende gieklengtes
en haakhoogtes. De gieklengtes van deze kranen variëren van 33 tot 65
meter, de haakhoogtes van 23 tot maar liefst 94,4 meter. Een aantal van
onze kranen draait ook op bouwstroom, waarmee wij bijdragen aan de
beperking van CO2-uitstoot en geluidsoverlast tijdens bouwprojecten.
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Minikranen
Handige kleine krachtpatsers, dát zijn de minikranen die wij verhuren.
Op krappe locaties, zoals bij inpandig hijswerk, kunnen ze gemakkelijk
uit de voeten. Ze zijn op afstand te bedienen en functioneren zowel op
een dieselmotor als op een schone en stille elektromotor. Bovendien
zijn ze uitgerust met non-marking rupsbanden, zodat ze geen sporen
achterlaten. Ideaal voor ruimtes met kwetsbare vloeren of waar hoge
eisen worden gesteld aan het materieel!

B a k w a g e ns en trekke rs m e t autolaadkranen
Naast mobiele telekranen, mobiele torenkranen en minikranen, verhuren
wij ook bakwagens en trekkers met autolaadkranen. De autolaadkranen
hebben een grote capaciteit en zijn zeer wendbaar. Onze deskundige
chauffeurs weten de wendbaarheid van deze kranen volledig te benutten.
Deze voertuigen lenen zich ideaal voor het combineren van transport en
hijswerkzaamheden en het bereiken van lastige plekken.

Services
Naast hulpmaterieel zoals kabels, pallethaken, blokkenklemmen of draglineschotten regelt Saan nog veel meer
gewoon goed voor u. Wat dacht u van alle vergunningen en ontheffingen die nodig zijn? Dankzij onze goede
contacten met lokale overheden, is dat via Saan snel georganiseerd. Voor complexe hijsprojecten leveren we ook
hijsplannen en veiligheidsplannen. En als uw project daarom vraagt leveren wij ook uitvoerders en riggers om alles
ter plekke in goede banen te leiden.

Duurz aam draaien

Heeft u een logistieke uitdaging?
Onze medewerkers staan voor u klaar! Kijk op
www.saan.nl voor meer informatie, of bel onze

Vanuit regelgeving en de wens van bedrijven om duur-

vestiging Diemen: 020-6606034, of onze vestiging

zamer te werken wordt veel geïnvesteerd in duurzame

Tilburg: 013-4620040.

oplossingen. Ook als het gaat om duurzaamheid is
Saan uw partner. Wij adviseren en assisteren u op het

K wa l i te i t en ve i l i g h e i d

gebied van efficiënte bouwlogistiek. Samen beperken
we transportbewegingen op en om uw (bouw)project,
waarmee we overlast voor de omgeving beperken en

Saan is VCA en ISO gecertificeerd. We doen boven-

CO2-uitstoot terugdringen. We verzorgen opslagruimte

dien al jaren mee aan de VVT-erkenningsregeling en zijn

in hubs en combineren transporten en hijswerkzaam-

gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder. Onze

heden. Ook leveren we kranen die op bouwstroom

accountmanagers, technisch adviseurs en engineer

kunnen draaien, zoals onze Liebherr torenkranen en

maken het verschil met de juiste voorbereiding van uw

minikranen: schoner én stiller. We hebben elektrische

project! En natuurlijk bestaat de bemanning van onze

bestelwagens voor kleinere transporten en zetten waar

kranen uit goed opgeleide en ervaren kraanmachinisten.

mogelijk bakwagens en trekkers met autolaadkranen in

Zij werken verantwoord en veilig en denken met u

voor gecombineerd transport- en hijswerk. Kortom: met

mee over de juiste uitvoering van uw opdracht.

Saan kunt u duurzaam draaien!

V E R T R O U W

O P

1 2 0

J A A R

V A K M A N S C H A P

Koninklijke Saan B.V.
Diemen

KRAANVERHUUR

HOOFDKANTOOR

P O S TA D R E S

Weesperstraat 78-82

Postbus 70

1112 AN Diemen

1110 AB Diemen

T: +31 (0)20 660 60 60
E: info@saan.nl

INDUSTRIËLE VERHUIZINGEN

Tilburg

Utrecht

Lizzy van Dorpweg 2

Rutherfordweg 104

5032 MR Tilburg

3542 CG Utrecht

T: +31 (0)13 462 00 00

T: +31 (0)20 660 60 60

Kunnen wij u helpen, of wilt u iets
weten? Wij staan voor u klaar.

VERHUIZINGEN

Diemen
T: +31 (0)20 660 60 34
E: kranen@saan.nl
Planning
T: +31 (0)20 660 60 30

PROJECTLOGISTIEK

Tilburg / België
T: +31 (0)13 462 00 00
E: kpzuid@saan.nl
Planning
T: +31 (0)13 462 00 40

SAAN TRUCKING

saan.nl
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