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Gewoon goed geregeld
Het verplaatsen van machines, de aanschaf van een complete
productielijn of het verhuizen van het volledige bedrijf: soms zijn
er ingrijpende veranderingen nodig in uw productieproces. Dit
soort verplaatsingen moeten natuurlijk wel zo efficiënt mogelijk
gebeuren, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over kwaliteit
en veiligheid, of de voortgang van uw bedrijf. Bij Saan Industriële
Verhuizingen is alles gewoon goed geregeld. Van de werkopname
door een technisch adviseur tot de uitvoering van het werk.
Vertrouw op ruim 120 jaar vakmanschap en laat uw project met
een gerust hart aan onze ervaren medewerkers over.

Gespecialiseerd in food-, medisch- en maak-industrie
Onze opdrachtgevers zijn bedrijven in de levensmiddelenindustrie (food), de medische sector en de maak-industrie.
De ervaren industriële verhuizers van Saan verzorgen voor hen dagelijks machineverplaatsingen door heel Europa.
Elke branche en elke organisatie heeft zijn specifieke kenmerken, wensen en eisen. Wij stemmen onze aanpak daar
moeiteloos op af.

Van eenvoudig tot zeer complex
Of het nu gaat om een enkele machine van een
beperkte omvang of een complete productielijn:
de verplaatsing of de verhuizing is voor u geen
dagelijks werk. Dat is het voor de industriële
verhuizers van Saan natuurlijk wel. We verzorgen
dagelijks interne verhuizingen, het verhuizen naar
een nieuwe locatie, of het transport en de plaatsing
van nieuwe productiemiddelen. Geavanceerde en
zeer gevoelige apparatuur, of zwaar en lastig te
hanteren machines: uw kostbare kapitaalgoederen
zijn bij Saan in goede handen, hoe complex uw
opdracht ook is.

De juiste voorbereiding
Saan maakt het verschil met de juiste voorbereiding: wij bedenken de beste oplossing voor uw logistieke uitdaging.
Samen met u bespreken wij uw wensen, de scope - de omvang en de aard - van uw opdracht. Onze technisch
adviseur inventariseert wat er precies moet gebeuren en bekijkt de laad- en de loslocatie. Waar nodig betrekken wij
in het voorstadium onze engineer of een van onze gespecialiseerde partnerbedrijven bij de voorbereiding.
Daarna maken we een heldere offerte met een omschrijving van de werkzaamheden. Na gunning van de opdracht
maken wij in overleg met u een planning. Bij complexere opdrachten maken wij een gedetailleerd draaiboek.
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Turnkey aanpak, korte doorlooptijd
Stagnatie van uw interne processen: daar zit u natuurlijk niet op te
wachten. Bij Saan kunt u de volledige verhuizing van a tot z uitbesteden. U wordt volledig ontzorgd, wij pakken uw project turnkey aan!
Saan is uw aanspreekpunt: dat werkt snel en gemakkelijk. Wij regelen - indien nodig in samenwerking met gespecialiseerde partners de voorbereiding, planning, codering, demontage, het uithuizen/de
verplaatsing, transport, inhuizen, plaatsing, montage en oplevering.
Door onze jarenlange ervaring en de samenwerking met uitsluitend
professionals bent u verzekerd van een soepel verlopend verhuistraject. Dat betekent voor u een kortere doorlooptijd van uw
verhuizing: minder productieverlies, dus lagere kosten.

Specifieke verhuizingen
Ook wanneer u geen machines te verhuizen hebt, maar andere,
kostbare objecten, helpt Saan Industriële Verhuizingen u graag.
Denk bijvoorbeeld aan museale objecten zoals historisch materiaal of
kunstwerken. Vaak zijn deze kostbare items onvervangbaar. Saan
heeft meer dan een eeuw ervaring met het verhuizen en verplaatsen
van talloze kostbaarheden. Wij staan graag voor u klaar om dit soort
specifieke verhuizingen voor u te verzorgen.

Heeft u een of meerdere machines te verplaatsen? Onze medewerkers staan
voor u klaar! Kijk op www.saan.nl voor meer informatie, of bel onze vestiging
Diemen: 020-6606058, of onze vestiging Tilburg: 013-4620000.

Gespecialiseerd materieel
Onze industrieel verhuizers hebben de
beschikking over gespecialiseerd materieel
en hulpmateriaal. Hijsportalen, (elektrische)
heftrucks, slede– en rolsystemen, minikranen
en hoovercraftsystemen worden ingezet
afhankelijk van de situatie en de te verplaatsen machines. Daarnaast hebben wij natuurlijk
zwaar materieel als vrachtwagens, diepladers
en hijskranen tot onze beschikking. En is er
hulpmaterieel op maat nodig? Dan vervaardigen we dat indien nodig bij onze eigen
technische dienst. Wat uw logistieke uitdaging
ook is: Saan heeft voor u de oplossing!
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Kunnen wij u helpen, of wilt u iets
weten? Wij staan voor u klaar!

Saan Industriële
Verhuizingen

BOU WLOGI STIEK

T: +31 (0)20 660 60 58
E: iv@saan.nl

SAAN TRUCKING
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