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Koninklijke Saan brengt uw materialen of machines  
veilig én met gepaste afstand op de juiste plek!  

Door de maatregelen die we allemaal moeten nemen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, moet vrijwel 

iedereen zijn werkwijze aanpassen. Dat geldt niet alleen voor medewerkers in de gezondheidszorg, leerkrachten of bezor-

gers van pakketten, dat geldt ook voor bedrijven in de bouw en industrie. Nu iedereen 1,5 meter afstand moet houden, 

worden sommige klussen, die normaalgesproken gesneden koek zijn, opeens een flinke uitdaging. Want bij het op z’n plek 

brengen van machines, apparatuur of (bouw)materiaal heb je vaak een aantal extra handjes nodig. Maar wanneer je af-

stand van elkaar moet houden, kan dat natuurlijk niet. Eén optie is de klus uitstellen. Maar dat frustreert het hele proces, 

met irritatie en financiële consequenties tot gevolg. De andere optie is contact opnemen met Saan.  

Saan heeft jarenlange ervaring met het naar binnen (of juist naar buiten) brengen van grote, kleine, kostbare en kwetsbare 

objecten die op moeilijk bereikbare plekken staan, of daar terecht moeten komen. Onze technisch commercieel adviseurs 

bedenken dagelijks mooie logistieke oplossingen voor onze klanten. En uiteraard hebben wij handig materieel en hulpmateri-

eel in huis én oplossingsgerichte en deskundige medewerkers die hiermee ook op de gekste plekken prima uit de voeten 

kunnen. Dus voordat u uw opdracht vooruitschuift, of annuleert, neem dan contact met ons op. Wij bedenken graag samen 

met u een veilige en vooral gezonde manier om uw materialen of machines toch op de juiste plek te krijgen!  

Wat hebben wij in huis?  

Hieronder zetten wij een aantal voorbeelden van ons handige (hulp)materieel voor u op een rijtje:  

Autolaadkranen 

Onze bakwagens en trekkers met autolaadkranen kunnen niet 

alleen handig goederen vervoeren en laden en lossen, ze zijn 

ook uitstekend inzetbaar om hun lading op de gekste plekken 

naar binnen te brengen. Zeker met onze ‘autolaadkraan-

kunstenaars’ aan de knoppen: onze medewerkers weten op de 

millimeter nauwkeurig op hun plek te brengen. Op 1 hoog door 

het raam naar binnen? Geen probleem. Een trap op? Ook niet. 

Een hoek om? Ook daar weten onze autolaadkraanchauffeurs 

wel raad mee. Kortom: veelzijdig inzetbare voertuigen, voor zowel 

extern als intern transport.  



Uw complete aanvraag Gewoon goed geregeld!  

De complexiteit van het aanvragen van de juiste vergunningen ontheffingen binnen Gemeente Amsterdam maken dit een lastige 

en tijdrovende klus, vooral wanneer u dit niet dagelijks doet. Saan neemt u deze rompslomp graag uit handen. Wij verzorgen alle 

administratieve handelingen die nodig zijn voor het verkrijgen van de vergunning en communiceren met alle betrokken instanties. 

De complete aanvraag wordt door ons Gewoon goed geregeld! Hiervoor berekenen wij u behandelingskosten van € 85,00.  

Aanvraag van vergunningen door Saan is altijd in combinatie met uitvoering logistieke werkzaamheden (hijswerkzaamheden, 

transport/plaatsingen van machines en objecten) door Saan.   
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Contactgegevens 

Kraanverhuur    Kraanverhuur   Industriële Verhuizingen  Industriële Verhuizingen  

Diemen:     Tilburg:    Diemen    Tilburg 

telefoon: 020 - 660 60 34  telefoon: 013 - 462 00 40  telefoon: 020 - 660 60 58  telefoon: 013 - 462 00 00 

email    : kranen@saan.nl  email    : kpzuid@saan.nl  email    : iv@saan.nl  email    : tilburg@saan.nl 

 

Minikranen 

Ze zijn klein en wendbaar, onze minikranen. Ingevouwen zijn 

ze door een normale deur naar binnen te rijden, en eenmaal 

uitgevouwen en opgesteld heeft u er veel meer dan twee paar 

handjes extra bij! Ze nemen weinig opstelruimte in, maar heb-

ben een groot bereik en kunnen flink wat gewicht aan. En  

omdat ze elektrisch kunnen rijden en hijsen, zijn ze schoon en 

stil. En dat is wel zo prettig bij inpandig werk.  

Elektrische heftrucks  

Saan werkt veel in de voedingsmiddelenindustrie en de medi-

sche sector. Daar gelden strenge voorschriften als het gaat om 

veiligheid en hygiëne. Daarom hebben we geïnvesteerd in 

elektrische heftrucks met non-marking rupsbanden. Schone  

en sterke krachtpatsers, die ook uitgerust kunnen worden met  

hijsarmen. Uiteraard worden zij bemand door onze ervaren 

industrieel verhuizers.    

Hoovercraft systeem 

Voor intern transport hebben we nog een mooi systeem dat  

wij graag aan u voorstellen: de hoovercraft. Met dit systeem 

brengen we bijvoorbeeld machines intern op hun plek van  

bestemming. Handig bij beperkte hoogtes, wat bij inpandig 

werk vaak het geval is. En natuurlijk ook schoon, stil en veilig!  

Samen met u bedenken wij een oplossing op maat 

Wij hebben een eigen afdeling enginering en een eigen technische dienst. Samen met onze technisch commercieel advi-

seur bedenken en vervaardigen zij indien nodig razendsnel interne transportoplossingen op maat. Heeft u een interne 

transportklus waar u even geen raad mee weet? Neem dan gerust contact met ons op. Wij komen graag langs om – op 

gepaste afstand – de situatie te bekijken en samen met u een oplossing te bedenken!  


