
UW PARTNER IN DE HIJSWERELD

YOUR PARTNER IN THE WORLD OF LIFTING



INLEIDING
LIFTAL HIJSTECHNIEK is een full-service onderneming op 

het gebied van hijssystemen en hijstoepassingen. Wij zijn 

gespecialiseerd in de verkoop en verhuur van hijsmateriaal, het 

geven van adviezen over hijs- en hefmiddelen, alsmede beheer, 

ontwikkeling en certificering hiervan. Omdat we gebruik maken 

van actuele automatiseringssystemen kunnen we u snel en 

accuraat voorzien van alle vereiste documenten, certificaten en 

technische informatie.

INTRODUCTION
LIFTAL HIJSTECHNIEK is a full-service company in the field of hoisting 

systems and applications. We are specialized in the sale and hire of 

hoisting equipment, advising customers referring to hoisting and lifting 

equipment, as well as in the administration, development, and certifi-

cation processes linked to this. Since we use up-to-date automation 

systems we can give you an immediate and precise overview on all 

required documents, certificates, and technical information.

Liftal is een dynamisch 
en innoverend bedrijf 
LIFTAL HIJSTECHNIEK is de juiste partner voor materieel-

beheer en het uitvoeren van testwerkzaamheden, zowel op 

locatie als in onze werkplaatsen. U vraagt en wij leveren op 

maat gesneden (tailor-made),  professionele oplossingen. 

Diversiteit, specialisatie, flexibiliteit en slagvaardigheid zijn 

hierbij belangrijke kenmerken.

Liftal is a dynamic and  
innovative company
LIFTAL HIJSTECHNIEK is the right partner for supplying equipment 

and for conducting test activities either at the site, or at our  

workshops. You ask us, and we provide you with a professional and 

tailor-made solution. Here, diversity, specialization, flexibility, and the 

ability to react fast are important qualities for us. 

Waar worden producten  
van LIFTAL ingezet?

Where LIFTAL products are used:

> Constructiebedrijven
   Construction and engineering companies

> (mobiele) Kraanbedrijven
   (mobile) Crane companies

> Scheepswerven
   Shipyards

> Scheepsvaart en sleepvaart
   Shipping and towing services 

> Chemische- en petrochemische industrie
   Chemical and petro- chemical industries

> Voedingsmiddelenindustrie
   Food industry

> Productiebedrijven
   Production companies 

> Overslagbedrijven (haven gerelateerd)
   Transhipment companies (related to ports)

> Bouwbedrijven en materieeldiensten
   Construction and equipment supply services

> Weg- en waterbouw
   Road and waterway construction companies

> Onderhoudsbedrijven
   Maintenance companies

> Energiecentrales, c.q. bedrijven
   Power plants and distributors

> Transportondernemingen 

   
Transportation companies

> Visserij
   Fishing industrie
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Kwaliteitssystemen
LIFTAL HIJSTECHNIEK is ISO 9001-2000, VCA* en EKH  

(vereniging van Erkende Keurbedrijven Hijs-en hefmiddelen) 

gecertificeerd.

Quality systems
LIFTAL HIJSTECHNIEK is ISO 9001-2000, VCA* and EKH certified; 

(association of approved certification companies for hoisting and lifting gear). 

LIFTAL HIJSTECHNIEK is specialist  
op het gebied van:

LIFTAL HIJSTECHNIEK is specialist  
in the field of:

> Kraantechniek
   Crane technology

> Hef- en hijsgereedschap
   Lifting and hoisting equipment

> Staalkabels
   Steel wire ropes

> Kettingen
   Chains

> Hijsbanden / rondstroppen   
   Webbing slings / round slings

> Sjorsystemen
   Lashing systems

> Valbeveiliging / klimmaterieel
   Fall-protection / access products

> Scheepstuigages
   Ships rigging 

> Touwwerk
   Fibre ropes 

> Keuren / certificeren
   Inspections / certification

> Dynamisch testen
   Dynamic testing

Professioneel en 
Praktijkgericht
Met een viertal vestigingen in Zuid-West Nederland en  

West-Vlaanderen is  LIFTAL HIJSTECHNIEK strategisch  

gesitueerd om scheepvaart, havenbedrijven, industrie,  

bouwbedrijven, etc. snel en accuraat van dienst te kunnen zijn.

In ruim opgezette en uitstekend geoutilleerde werkplaatsen 

worden onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verricht. 

Tevens leveren wij maatwerk op het gebied van staalkabels, 

kettingwerk, hef- en hijswerktuigen, hijsbanden, sjorsystemen 

en valbeveiligingen.  

Professional and  
practically-oriented 
With branch offices throughout South-West Netherlands and West-

Flanders, LIFTAL HIJSTECHNIEK is strategically well located to 

provide immediate and accurate service for the shipping industry, port 

companies, general industry, construction companies, etc.  

 

At spacious and excellently organized workshops, maintenance and 

repair activities are conducted. Furthermore, we provide bespoke 

solutions in the fields of steel wire ropes, chains, lifting and hoisting 

tools, webbing slings, lashing systems and fall-protection.
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Staalkabels en eindverbindingen
Steel wire ropes & end connections 

LIFTAL HIJSTECHNIEK is totaalleverancier van staalkabel en 

staalkabeltoebehoren. Een compleet assortiment staalkabels, 

geschikt voor vele toepassingen, is op voorraad. Onze profes-

sionele medewerkers zetten uw specifieke wensen om in een 

hoogwaardig kwaliteitsproduct.

LIFTAL HIJSTECHNIEK is a total supplier of steel wire ropes and 

steel wire rope accessories.

A complete range of steel wire ropes fitted for various needs is on stock.

Our professionals turn your specific wishes into high-quality products.

Staalkabel wordt vaak voorzien van een eindverbinding. Deze eind-

verbindingen kunnen worden aangeperst of aangegoten, voor beide 

toepassingen hebben we alle faciliteiten in huis. Aangeperst volgens 

Talurit, C-form, Superloop (vlaams oog), etc. met of zonder kous.  

Giet eindverbindingen, sockets, verwerken we in veel verschillende 

uitvoeringen en voor diverse doeleinden. Deze werkzaamheden  

kunnen ook op locatie worden uitgevoerd.

Steel wire ropes are often used with an end connection. These end connecti-

ons can be pressed or cast on; for both applications, we have all necessary  

facilities at our workshops. The steel wire ropes can be fitted in accordance 

with Talurit, C-form, Superloop (Flemish eye), etc., and with or without  

thimbles. We use various designs of sockets for various purposes.  

All work can also be conducted on site.

Staalkabel wordt gebruikt voor ver- 
schillende doeleinden en toepassingen:

Steel cables are used for different 
purposes and applications

> Grijperkabels
    Grab ropes

> Koppeldraden
   Coupling wires

> Sleepkabels
   Trawl ropes

> Meertrossen
•  Mooring ropes

> Lierkabels
  Winch ropes

> Kraankabels
 • Crane ropes

> Staalkabelstroppen
   Wire rope slings

> Grommers
   Grommets 

> Tuikabels
   Guy ropes

De voordelen van liftal hijstechniek zijn:
Liftal offers the following important advantages:

> Grote keuze uit verschillende  
   diameters staalkabel
   Large choice of different diameters of rope 

> Verschillende uitvoeringen; verzinkt,  
   roest vast staal, omspoten
   Different constructions; galvanized,  
    stainless steel, coated

> Keuze uit kernmateriaal:  
   touwkern of staalkern
  Choice of core material: fibre or steel wire

> Gecertificeerde samenstellen mogelijk
  Certified assemblies possible

> Mobiele apparatuur, zoals haspelmachine    
   en hydraulische klem pers
  Mobile equipment such as a reeling machine  
    or a hydraulic clamp press

> Montage en demontage, ook bij u op locatie
   Installation and disassembly, also at your site

> Deskundig advies
   Competent advice4



Smering / Lubrication

De levensduur van staalkabels en toebehoren wordt met goed 

onderhoud aanzienlijk verlengd. Smering/vetting en/of het 

cleanen kunt u onderbrengen bij Liftal. Voor de meest uit-

eenlopende omstandigheden en toepassingen hebben we de 

juiste oliën en vetsoorten. Informeer naar de mogelijkheden.

Careful maintenance significantly prolongs the product cycle of 

steel wire ropes and accessory equipment. Liftal takes care of  

lubricating, greasing, and cleaning for you.  

We have the appropriate oils and lubricants for the most varied 

situations and applications. Enquire about the possibilities.

Staalkabels en eindverbindingen
Steel wire ropes & end connections 

Toebehoren
Accessories

Spanschroeven, sluitingen & oogbouten
Turnbuckles, shackles & eye bolts

Voor de montage van een staalkabel worden diverse  

materialen gebruikt, zoals:

Different equipment is needed to install a steel wire rope such as,

> Hijssluitingen in Dee en Harp uitvoering
•  Lifting shackles in Dee and Anchor design

> Spanschroeven
•  Turnbuckles

> Oogbouten en oogmoeren  
   (Metrisch, ww, unc)
•  Eye bolts and nuts (metric, ww, unc)

Specifieke productinformatie is beschikbaar, laat u informeren 

over de mogelijkheden. Deze artikelen kunnen gecertificeerd 

geleverd worden en zijn voorzien van een werklastaanduiding 

en identificatienummer.

Special information is available; please contact us and find out more 

about the possibilities. We can provide these items including certificate,  

indication of workload, and identification number. 

Blokken & schijven / Blocks & sheaves

Staaldraadblokken en schijven zijn beschikbaar in diverse uitvoerin-

gen, verschillende toepassingen, materiaal, grootte en lagering.  

Het leveringsprogramma blokken en schijven bestaat uit een standaard  

pakket, maar ze kunnen ook volgens specificatie worden geproduceerd.

Steel wire sheaves and blocks are available in various designs, materials, 

sizes, bearings, and for different applications. The ‘blocks and sheaves’  

product range consists of a standard package; however, we can also  

produce to specifications. 

Staaldraad, blokken en schijven  
worden ondermeer gebruikt in:
Steel wires, blocks and sheaves are  
used in the fields of:

> Scheepskranen
    Ship cranes

> Tuigages voor de visserij
   Rigging for the fishing industry

> Mobiele kranen  
   Mobile cranes

> Hal / bovenloop / portaalkranen   
    Hall / overhead / gantry cranes

> Havenkranen / overslagkranen 
    Port cranes / transhipment cranes

> Machinebouw  
   Machinery

> Lierconstructies 
   Winch constructions
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Ketting en toebehoren
Chains and Accessories

Hijsketting en kettingsamenstellen worden vooral toegepast 

wanneer hoge eisen worden gesteld aan slijtvastheid en 

flexibiliteit. LIFTAL HIJSTECHNIEK levert diverse merken en 

kwaliteitsgradaties:

Grade 100, ca. 25% hogere werklast t.o.v. Grade 80

  Hogere slijtvastheid.

  Bij gelijkblijvende werklast, 

  kettingdiameter kleiner.

Grade 80,  Voor het basispakket kettingwerk.

Grade 50,  is het RVS kettingwerk.

LIFTAL HIJSTECHNIEK staat garant voor een betrouwbaar 
product dat volledig voldoet aan uw eisen. Met een uitgebreid 
assortiment kunt u rekenen op een snelle levering, of het nu 
groot, klein, lang of kort is. 

Het leveringspakket omvat niet alleen samenstellen, ook 
losse componenten, haken en hijsogen zijn op voorraad. 
Voor op- en overslagbedrijven, containerhandling, staalbouw 
en visserij heeft  LIFTAL HIJSTECHNIEK specifieke  
kettingcomponenten in het assortiment.

Deze componenten worden geleverd met registratienummer, 
inclusief de benodigde certificaten.

Lifting chain and chain assemblies are mostly used when 

there are high requirements in terms of resistance to wear, 

tear or flexibility. LIFTAL HIJSTECHNIEK provides a range  

of brands and quality levels:

Grade 100, approx. 25% higher workload compared 

  to grade 80. Higher resistance to wear 

  and tear. At constant workload, 1 chain  

  diameter smaller.

Grade 80,  chains of the basic product range.

Grade 50,  represents stainless steel chains.

LIFTAL HIJSTECHNIEK guarantees reliable products which 
meet your demand. Due to our wide product range, you can 
count on immediate delivery, no matter whether the requested 
equipment is large, small, long, or short. 

Besides chain assemblies, our product range also contains 
single components, hooks, and lifting eyes. 
For reloading and transhipment companies, container  
companies, steel construction, and the fishing industry 
LIFTAL HIJSTECHNIEK offers special chain components.

These components are supplied with a registration number 
and all the required certificates.

LIFTAL HIJSTECHNIEK levert o.a.:
LIFTAL HIJSTECHNIEK supplies: 

> Gunnebo
> Crosby 
> Weissenfels
> Fram
> Pewag
> Rud
> Forge France
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Touwwerk
Fibre ropes

Hoogwaardige touwsoorten zijn qua breukkracht te vergelijken 

met staalkabel, het soortelijke gewicht is echter veel lager. 

Geslagen en gevlochten constructies worden gebruikt voor 

valbeveiligingen, scheepstuigages, industrie, jachtbouw en 

sleepvaart. Eindverbindingen worden uitgevoerd als gesplitste 

lussen, met of zonder kous of als een geknoopt einde.

High quality rope types are comparable to steel wire ropes in terms of 

breaking strength; however, the actual weight is much lower. Braided 

and laid (twisted) constructions are used for fall protection, ship rigging, 

industry, yacht building, and towing services. End connections are  

manufactured with spliced loops, and with or without thimbles.

Diverse soorten materiaal:
Available in different types of material: 

> Nylon geslagen / gevlochten
   Nylon braided / laid (twisted)

> Polyester geslagen / gevlochten 
   Polyester braided / laid (twisted)

> Manilla
    Manilla 

> Polypropylene
   Polypropylene 

> Polyethyleen
   Polyethylene 

> Polyester
   Polyester

> Sisal
   Sisal

> Dynema
   Dyneema

Toepassingsvoorbeelden:
Application examples: 

> Looplijnen en ankerlijnen voor     
   valbeveiligingen
   Running lines and anchor lines

> Tuikabels en lierkabels voor de visserij
   Guy ropes and winch ropes for fishing

> Meertrossen
   Mooring ropes

> Sleeplijnen
   Towing ropes

> Rekkers
   Springs
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Hijsbanden en rondstroppen
Webbing slings and round slings

Polyester hijsbanden en rondstroppen zijn hijsmiddelen met 

een groot scala aan toepassingen, in alle werkplaatsen en op 

ieder karwei worden ze gebruikt. De rondstroppen, vervaardigd 

uit gevlochten nylon strengen en geconfectioneerd met een 

versterkte hoes, worden gemaakt voor diverse tonnages op 

verschillende werklengtes. 

Polyester webbing slings and round slings are lifting tools that have  

a wide application range; they are used in all workshops and jobs. 

The slings, made of plaited nylon straps and finished with a streng-

thened cover, are manufactured for different capacities 

and work lengths. 

Toebehoren
Accessories: 

> Hijsband of rondstrop  
   verbindingsschalmen
   Connection links for webbing slings 

   and round slings

> Hijsband of rondstrop lasthaken 
    webbing sling and round sling cargo hooks

> Triangels
   Triangles

> Hoekbeschermers
   Corner protectors

> Overschuifhoezen
   Protection covers

De Voordelen
Advantages: 

> Licht en flexibel 
   Light and flexible

> Hoge werkbelasting t.o.v. eigen gewicht  
   High workload capacity compared to net weight

> Breed draagvlak 
   Wide support

> Bestand tegen draaien en knikken 
   Resistant against twisting and bending

> Vangt schokken op 
   Shock-resistant

> Gebruiksvriendelijk 
   User-friendly

> Eenvoudig op te bergen  
   Easy storage

> Minder snel beschadiging van  
   gecoate oppervlakken  
   less damage to coated surfaces

> Eenvoudige inspectie  
   Easy to inspect

Fabricage / Manufacture

LIFTAL HIJSTECHNIEK heeft een eigen confectieatelier waar polyes-

ter hijsbanden en sjorsystemen worden geproduceerd. Hierdoor zijn we 

zeer flexibel, uiterst concurrerend, en hebben we de mogelijkheid 

om afwijkende maten te produceren, zelfs onder private label.

LIFTAL HIJSTECHNIEK has it’s own manufacturing site for the production 

of webbing products. This makes us very flexible, and ultimately competi-

tive; due to our own manufacturing we can also make different sizes even 

under private label.
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Sjorsystemen
Lashing systems

LIFTAL HIJSTECHNIEK ontwerpt, fabriceert, assembleert en 

inspecteert sjorsystemen. In het confectieatelier in Temse (B) 

worden de spanbandsystemen vervaardigd en in de andere  

vestigingen worden uit kettingcomponenten de kettingsjorsyste-

men samengesteld. De verschillende uitvoeringen worden alle-

maal gefabriceerd conform NEN-EN12195. Deze norm omschrijft 

de uitvoering en de eisen die gesteld worden aan vastzetvoorzie-

ningen voor lading op wegvoertuigen.

LIFTAL HIJSTECHNIEK designs, manufactures, assembles and  

surveys lashing systems. The lashing systems are manufactured in our 

workshop in Temse, Belgium. In our other branches the chain lashing 

systems are composed of chain components. All the different designs 

are manufactured according to NEN-EN12195. This guideline defines 

the design and requirements that apply to lashing devices which are 

used for loading vehicles.

Ladingvastzetsystemen:
Lashing devices: 

> Kettingsamenstellen met ratels   
   (loadbinders)
   Chain assy’s with loadbinders

> Staaldraad met spanners
    Steel wire rope with rigging screws

> Spanbanden met ratels
   lashing systems with ratchets

> Trekstangen
   Cargo bars

Afhankelijk van de toepassing zijn er verschillende  

eindverbindingen beschikbaar; cornerfittings, lasthaken,  

lastogen, etc. Om de lading of de vracht te positioneren,  

beschermen of af te dekken levert Liftal diverse producten zoals:

Depending on the applications there are different end connections  

available; corner fittings, load hooks, load bars, etc. 

For positioning, protecting, or covering the load or cargo,  

LIFTAL offers diverse products:

> Hoekbeschermers
   Corner protection sleeves

> Sjornetten
   Lashing nets 

> Dekzeilen
    Tarpaulin covers

> Stophout
   Chocks

Fabricage / Manufacturing

LIFTAL HIJSTECHNIEK fabriceert in haar eigen confectie- 

atelier. Hierdoor zijn we zeer flexibel, en hebben we de  

mogelijkheid om afwijkende maten te produceren.  

Wij kunnen sjorbanden voorzien van uw eigen bedrijfsnaam. 

LIFTAL HIJSTECHNIEK manufactures in its own workshop.  

This makes us very flexible and gives us the possibility to  

produce custom made.  

We can apply webbing assemblies with our your own business name. 

Toepassingsvoorbeelden: 
Examples for application:

Vastzetten van containers 
(op een schip of op een trailer)
Securing of containers (on a ship or trailer)

Vastzetten van stukgoed
Securing of general cargo

Vastzetten van lading op vrachtwagens
Cargo lashing on trucks

Vastzetten van lading in vliegtuigen
Cargo lashing in aircrafts
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Roest vast stalen materialen
Stainless steel equipment

Duurzaam, corrosiewerend, esthetisch verantwoord en flexibel 
zijn de kenmerken van het ruime aanbod RVS materialen 
dat LIFTAL HIJSTECHNIEK in huis heeft. Roest Vast Stalen 
producten bieden de juiste oplossing op locaties waar het 
materiaal wordt beïnvloed door corrosie of aangetast kan 

worden door chemische invloeden. 

Durability, corrosion resistance, aesthetic designs, and flexibility  
characterize the stainless steel products that  LIFTAL HIJSTECHNIEK 
has in stock. Stainless steel products are a good solution for any  
location where equipment might be influenced by corrosion, or  

exposed to chemical influences.

Ons assortiment bestaat o.a. uit:
Our product range contains, for example: 

> Staalkabel
   Steel wire rope

> Staalkabelklemmen  
   Steel wire rope clamps

> RVS terminals 
   Stainless steel terminals

> Harp- en D-sluitingen   
   Anchor and Dee shackles

> Spanschroeven  
   Turnbuckles

> Oogbouten en oogmoeren  
   Eye-bolts and nuts

> Karabijn- en musketonhaken   
   Snaphooks

> RVS ketting   
   Stainless steel chain

> RVS Hijsketting en componenten  
   Stainless steel lifting chain and components

LIFTAL HIJSTECHNIEK is met recht een ervaren RVS specialist.  

Wij voorzien RVS staalkabels van diverse eindverbindingen:  

aangewalst, aangeperst of aangegoten. Persverbindingen zijn  

mogelijk in koper of RVS. 

Kettingsamenstellen voor verschillende hijswerkzaamheden worden 

op maat geleverd. RVS kettingwerk wordt vervaardigd in Grade 50.

LIFTAL HIJSTECHNIEK is an experienced specialist in the field of  

stainless steel equipment. We offer stainless steel wire rope with different  

types of end connections: swaged, pressed, or casted.  

Pressed connections are available in copper or in stainless steel.

Chain assemblies for different hoisting activities are supplied in a  

tailormade design. Stainless steel chains are manufactured in grade 50.

Toepassingsgebied RVS materialen:
applications for stainless steel equipment: 

> Voedingsmiddelenindustrie
   Food industry

> Jachtbouw  
   Yacht industry

> Bouw / architectuur 
   Construction / architecture

> Leuningwerken en tuikabels  
   van bruggen  
   Railings and bridge guy ropes

> Magnetische omgevingen  
   Magnetic environments

> Explosiegevaarlijke omgevingen  
   Ex. environments

> Weg- en waterbouw constructies   
   Civil engineering

Geleverde aluminium en RVS hijsconstructies, zoals:
Supplied aluminium and stainless steel hoist constructions;

> Portaalkranen
   Gantry cranes
> Draaibare davits 
   Rotating davits
> Hijsklemmen
   Lifting clamps
> Hijsframes
   Lifting frames
> Hijsbalken
   Lifting beams
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Roest vast stalen materialen
Stainless steel equipment

Hijsgereedschap
Hoisting equipment

Niet merkafhankelijk
Independent of brands

Wij onderhouden uitstekende contacten met meerdere fabrikanten 

zodat we onafhankelijk een afgewogen advies kunnen uitbrengen. 

De inzet van de juiste arbeidsmiddelen in combinatie met geschikte 

werktuigen levert tijdwinst op en bespaart geld.  Kijkt u ook eens naar 

de verhuurmogelijkheden bij LIFTAL HIJSTECHNIEK op 

www.liftal.com 

We cultivate excellent contacts with several manufacturers so that we can 

stay independent and can give well-balanced advice to our customers. 

The application of appropriate work equipment together with intelligent 

tools helps us to save both time and money. Also check out the options for 

hiring machinery with LIFTAL HIJSTECHNIEK, and go to www.liftal.com.

Hijsgereedschappen zijn er in talloze uitvoeringen en fabrikaten.

LIFTAL HIJSTECHNIEK, vooraanstaand specialist op het gebied van 

hef-en hijstechniek, selecteert deze producten op basis van know-

how en relateert ze aan het werkgebied van de klant. LIFTAL kan u 

doelgericht adviseren en helpt u graag aan de juiste oplossing. Alle 

gereedschappen worden vervaardigd volgens de geldende Europese 

machinerichtlijnen en voorzien van het CE-keurmerk.

Uitgangspunten bij LIFTAL zijn: wie is de gebruiker, waar, 

waarvoor en hoe frequent wordt het gereedschap gebruikt, wat is 

de voorkeur van de klant en niet in het minst: wat is het 

budget.

Hoisting tools are produced in a large variety of designs 

and materials. LIFTAL HIJSTECHNIEK is the specialist 

in the field of lifting and hoisting technologies; we select the 

products on the basis of our know-how and similate them with our  

customer’s field of work. LIFTAL is able to advise you in a target- 

oriented way and is pleased to help you to find an appropriate solution  

for your needs. All equipment is manufactured according to the effective  

European guidelines for machinery, and carries the CE logo.

LIFTAL’s starting point in the analysis of a customer’s needs are: 

who is the user, where, why, and how often is the equipment used, what are 

the customer’s preferences; what’s the budget.
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Hijsgereedschap
Hoisting equipment

Takels en loopkatten 
Hoists and Trolleys

Takels zijn te verkrijgen in verschillende uitvoeringen. Voorbeelden 

zijn: handkettingtakels, luchttakels en elektrische takels; voorzien 

van een ketting of staalkabel. Bepaalde uitvoeringen zijn geschikt 

voor buitenopstelling, stofdicht en/of explosieveilig. Om een takel 

te kunnen bevestigen aan een hijsbalk hebben we een breed as-

sortiment balkklemmen en loopkatten. Laat u informeren naar de 

mogelijkheden, en vraag naar de speciale productcatalogus.

Hoists are available in different designs. For instance, there are hand 

chain hoists, air hoists and electronic hoists; equiped with a steel wire 

rope or chain. There are special designs available which can be installed 

outdoors, are dust and/or explosion-proof. For fixing hoists 

onto a lifting beam we offer a wide range of 

beam clamps and trolleys. Please contact 

us and obtain more information 

on the possibilities, and ask 

us for the special product 

catalogue.

Hijsklemmen worden gebruikt voor diverse doeleinden.  

Het productpakket bestaat uit degelijke, veilige, praktijkgeteste 

en gebruiksvriendelijke hijsklemmen.

Lifting clamps are used for different purposes. The product range 

consists of similar, safe, practice-proofed and user-friendly hoist clamps.
 

> Verticaal hijsen en keren
•  Vertical lifting and turning

> Horizontaal transport 
•  Horizontal transportation

> RVS en zeer harde materialen 
•  Stainless steel and very hard materials

> Transport zonder beschadiging  
•  Transportation without damage

> Horizontaal transport van pakketten platen  
•  Horizontal transportation of packaged plates

> Het hijsen en transport van stalen balken  
•  Lifting and transportation of steel beams

> Het hijsen en laden en lossen van vaten 
•  Lifting, loading, and drum handling 

> Het hijsen, laden en lossen van blokken 
•  Lifting, loading and unloading of blocks

Hijsklemmen
Lifting clamps

De meeste fabrikanten hebben zich gespecialiseerd op bepaalde 
toepassingsgebieden, waardoor er bijna altijd een standaard oplossing 
is te vinden. LIFTAL HIJSTECHNIEK adviseert u hier graag in en een 
demonstratie toegespitst op uw gebruik, ligt binnen de mogelijkheden.

Most suppliers have specialized in particular fields of applications which 
almost always results in a standard product.
LIFTAL HIJSTECHNIEK is pleased to advise you here; we are also  
able to give you a demonstration geared to your special requirements. 



Hijsgereedschap
Hoisting equipment

Verhuur
Hire

Investeren in materieel dat niet frequent wordt gebruikt, geeft te 

weinig rendement. Daarom heeft LIFTAL HIJSTECHNIEK een 

breed assortiment verhuurmateriaal, zoals handkettingta-

kels, kettingpullers, balkenklemmen, loopkatten, 

elektrische takels, pneumatische takels, hydraulische 

vijzels, machineheffers, dommekrachten, 

valgordels, driepoten, stroppen, sluitingen,  

hijsblokken, trekkrachtmeters,  

weegklokken, etc. Te veel om op te noemen 

en een volledige opgave is op aanvraag 

beschikbaar. Al het materiaal dat in de verhuur 

gaat, wordt na gebruik grondig gecontroleerd en blijft 

daardoor altijd in optimale conditie.

Investing in equipment that you do not use  

frequently is not efficient. LIFTAL HIJSTECHNIEK 

therefore, offers a wide range of equipment for hire, 

such as hand chain blocks, pullers, beam clamps, 

trolleys, electric hoists, pneumatic hoists, hydraulic jacks, 

jacks, fall harnasses, mobile tripods, slings, shackles, 

blocks, tension meters, load indicators, etc. Just too many to name 

them all; however, a complete list is available upon request. 

All hire stock is checked carefully after use and thus, always remains 

in perfect condition. 

Lieren
Winches

Bij LIFTAL HIJSTECHNIEK bent u ook aan het goede adres voor 

lieren. Na een grondige inventarisatie van de gebruiksomstandighe-

den en bedrijfstoepassingen, kunnen wij u een op maat gesneden 

product van de meest geschikte fabrikant aanbieden.

LIFTAL HIJSTECHNIEK is also the right partner  for winches.  

First, we take an in-depth inventory and carefully analyze your  

needs and business applications; in the second step we offer you  

a tailor-made product supplied by the most appropriate manufacturer.

U hebt de keuze uit:
U can choose from:

> Treklieren
•  Winches for pulling

> Hijslieren
•  Winches for hoisting

> Ankerlieren 
•  Winches for anchors

> Lieren voor personen transport 
•  Winches for the transportation of people

> Enz. 
•  Etc. 

> Handslinger
•  Hand operated

> Elektrische aandrijving
•  Electric drive

> Pneumatische aandrijving 
•  Pneumatic drive

> Hydraulische aandrijving 
•  Hydraulic drive

> Of een combinatie hiervan
   Or a combination of the above mentioned

Wij leveren lieren met:
We provide winches with:
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Hijsconstructies
Lifting constructions

Toepassingen:
Applications: 

> Hijsconstructies voor werk- 
   plaatsen, assemblagelocaties, enz.
   Lifting constructions for work shops,  

    assembly locations, etc.

> Hijsconstructies boven silo’s en    
   putten, vast of demontabel 
   Lifting constructions for silos and holes, 

   mounted or mobile

> Hijsconstructies t.b.v. hijsen        
   grote zware elementen
   Lifting constructions, 
    for lifting big heavy items

> Hijsconstructies t.b.v. hijsen      
   van speciale vormen
    Hoist constructions for lifting special designs

> Hijskooien voor personen of materialen  
   Suspension cages

> Hijsklemmen voor rond,  
   rechthoeken, pallets e.d. 
    Lifting clamps for round,  

    rectangular, pallets a.s.o.

> Kantel of draai constructies voor   
   diverse (zware) werkstukken 
   Tilt or turning constructions for 

   various (heavy) components

Alle hijsconstructies zijn vervaardigd conform de machine- 

richtlijnen, gedocumenteerd met tekening en berekening en voorzien 

van registratienummer en CE verklaring. LIFTAL HIJSTECHNIEK 

kan ook zorgdragen voor het monteren, certificeren en in gebruik  

stellen. Gedurende het gehele traject houden we intensief contact 

met de gebruiker en/of toekomstige eigenaar. 

All lifting constructions are manufactured according to EG Machinery 

Directive, are documented with a drawing and a calculation, and have a 

registration number and CE declaration. LIFTAL HIJSTECHNIEK can 

also take care of the installation, certification processes. During the whole 

process we keep close contact with the user and/ or the owner.

U bent bij LIFTAL HIJSTECHNIEK aan het goede adres voor 

op maat gemaakte hijsconstructies. Deze worden volgens  

specificatie vervaardigd uit staalprofielen en plaatmateriaal.

LIFTAL HIJSTECHNIEK is the right partner for tailor-made hoist 

constructions. According to specifications, these are made of 

steel profiles and steel plates. 

Voorbeelden hiervan zijn:
Some examples are:

> Kolomzwenkkranen, wandzenkkranen
   Column jib cranes, wall mounted jib cranes

> Portaalconstructies 
   Gantry constructions

> Hijsbalken en uithouders 
   Lifting beams and spreader beams

> Traversen, hijsplaten  
   Cross beams, hoisting plates

> Werkbakken en materiaalkooien  
   Suspension baskets

> (Zelfbalancerende) pallethaken  
   (Self-balancing) crane fork attachments

Toepassingsgebieden:
Fields of application: 

> Industrie
   Industry

> Aannemerij 
   Construction

> Waterzuiveringen 
   Waste water treatment services 

> Productiebedrijven 
   Production facilities

> Overslagbedrijven
   Transhipment companies

Specials
Specials
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In Temse (B) heeft LIFTAL een confectieatelier waar hijsbanden en 

sjorsystemen worden vervaardigd.

Door continue-productie en een ruime voorraad zijn alle speciale  

hijs- en sjorband systemen snel leverbaar.

In Yerseke (NL) is een productiefaciliteit van stalen frames en netten 

voor de beroepsvisserij. Dit is zeer specialistisch werk, waarmee wij, 

zowel in het binnen- als het buitenland, een uitstekende reputatie 

hebben opgebouwd. De vestiging van LIFTAL in Yerseke vervaardigd 

bovendien complete tuigages en levert visdraden en diverse visserij 

artikelen. LIFTAL HIJSTECHNIEK wordt bij nieuwbouw of revisie van 

bijvoorbeeld een kotter al in een vroeg stadium ingeschakeld. Op deze 

manier kunnen we onze expertise al vanaf de tekentafel inbren-

gen en onze klanten ervaren dit als zeer positief. 

LIFTAL has a production site in Temse, Belgium where 

it manufactures lifting slings and lashing systems. Due 

to continuous production and sufficient stock all special 

hoist and lashing systems can be delivered on demand. 

In Yerseke, Netherlands we run production 

facilities for dredges and chainnets for professional 

fishing. This is a very special field of work for which 

we have been able to gain an excellent reputation 

in the domestic markets and abroad. Besides, the 

LIFTAL production site in Yerseke produces  

complete rigging and provides fishing lines as 

well as various articles for the fishing industry. 

When a dredger is built or revised, for instance, 

LIFTAL HIJSTECHNIEK gets involved in the 

process from the very beginning. This way, we can 

bring in our experience right away, which is very 

much appreciated by our customers. 

Specials
Specials

Speciale producten zijn o.a.:
special products such as : 

> Mosselkorren
   Musseldredges and chainnets

> Hijsbanden, spanbanden  
   en webbing 
   Webbing slings, lashing systems, and webbing

> Werkbakken; voor materialen  
   of personen
    Suspension baskets

> Touwladders 
   Rope ladders

> Hijsbalken, traversen, evenaars,     
   uithouders, etc 
   Lifting beams, crossbars, spreader beams, etc.

> Kranen; bovenloop, onderhang,     
   portaal, wandzwenk of kolomzwenk 
   Cranes; overhead, underslung, gantry,
    wall mounted jib crane, or column jib crane

Veiligheidsvoorzieningen
Safety services

Safety first! Veilig werken is vaak afhankelijk van de menselij-

ke inbreng. Een machine of complete installatie is op verschil-

lende manieren te beveiligen: overlastbeveiligingen, afslag-

sensoren, schakelaars voor snelheidsbeperking, een heel 

scala aan mogelijkheden is aanwezig om veilig te kunnen 

werken. LIFTAL HIJSTECHNIEK levert, installeert en neemt 

ingebruikname keuringen af van alle veiligheidsvoorzieningen 

met betrekking tot hijsmaterieel en hijsinstallaties, elektrisch, 

hydraulisch of pneumatisch. 

Safety first! Safe working depends on the human behavours. 

There are different ways to make a piece of machinery or a whole  

installation safe, overload safety, turn-off sensors, switches for 

limiting speed, and many more features to make work safe. Referring 

to lifting equipment and hoisting installations, LIFTAL HIJSTECHNIEK 

supplies, installs, and conducts acceptance tests for all safety 

measures, no matter whether they are of electronic, hydraulic, or 

pneumatic nature. 

15



Het leveringsprogramma bestaat uit:
The product range consists of:

> Vijzels
   jacks

> Cilinders
   Cylinders

> Pompen
   Pumps

> Momentsleutels
   Torque wrenches

> Flenzenspreiders / wiggen
   Flange spreaders

> Moerensplijters
   Nut splitters

> Kabel- en ketting knippers
   Wire rope and chain cutters

Het leveringsprogramma omvat een groot assortiment gereedschap-

pen voor de meest uiteenlopende werkzaamheden. Kwalitatief 

allemaal topproducten, vervaardigd volgens de geldende Europese 

machinerichtlijnen en geleverd met CE-keurmerk.

The delivery program comprises a wide range of equipment for the most diverse 

activities. All top-products, in terms of quality, are certified according to the 

EG Machinery Directive and provided with the CE-logo.

Hydrauliek en
horizontaaltransport

Hydraulic and horizontal transport

Naast de handpompen zijn er lucht-  en elektrisch  

aangedreven pompen te verkrijgen.

Besides hand pumps there are  

electric and air driven pumps.

Horizontaal transportmateriaal
Horizontal transportation equipment

Horizontaal transportmateriaal zoals machineheffers en 

rolwagens, voorzien van hydrauliek of speciaal gebouwd 

voor het verplaatsen van zware lasten, wordt beschouwd als 

speciaal gereedschap. Deze arbeidsmiddelen vallen dan ook 

onder de periodieke keuringen. Vaak wordt dit materiaal in 

combinatie gebruikt met hijsgereedschap en/of hydraulisch 

hefgereedschap. LIFTAL HIJSTECHNIEK heeft de expertise 

in huis om u te adviseren over de juiste combinaties en geeft 

een oplossing voor uw unieke verplaatsingsbehoefte.

Equipment for horizontal transportation, such as machine lifters and 

trollies that are equiped with hydraulic or special features for the 

transportation of heavy loads, are referred too as special machinery. 

These items of work equipment are also subject to periodic inspec-

tion. Often, this type of equipment is used in combination  

with hoisting equipment and/ or hydraulic lifting equipment.  

LIFTAL HIJSTECHNIEK has the expertise to advise you on the  

appropriate combination of equipment, and provides you with a  

solution which meets your unique transportation requirements.  

Horizontaal en verticaal  
transportmateriaal:
Horizontal / vertical transportation equipment: 

> Express rolwagens
   Express trolley skates

> Pallettrucks
   Pallet trucks 

> GKS rolwagensystemen
   GKS trolley systems

> GKS machineheffers
   GKS machine jacks

> Werkplaatskranen
   Work shop cranes

> Mobiele schaarheftafels
   Portable scissor tables
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Valbeveiliging
Fall protection

Werken op hoogte vereist aandacht en bewustwording. 

De arbowetgeving kent een strenge regelgeving en dat is niet zonder 

reden. Een goede voorbereiding is essentieel om het gevaar te 

onderkennen. LIFTAL HIJSTECHNIEK werkt al vele jaren samen 

met producenten van persoonlijke valbeveiligingsmaterialen en 

permanente valbeveiligingssystemen. Daarom weten wij wat er op dit 

gebied speelt bij de fabrikant en de gebruiker. Wij begeleiden u bij de 

keuze van valbeveiligingsmiddelen en voor complexe vraagstukken 

geven wij u een op maat gemaakt advies. Op aanvraag sturen wij de  

uitgebreide productcatalogus, een algemene presentatie voor uw  

medewerkers is ook mogelijk. 

The supervisory authority controlling the working conditions has strict regu-

lations, and there is a good reason for it. Proper preparation is essential to 

handle dangerous situations. LIFTAL HIJSTECHNIEK has been working 

together with manufacturers of personal fall protection systems and perma-

nent fall protection systems already for many years. That is why we know well 

about both the supplies of the manufacturers and the needs of the 

customer. We advise you on which fall protection equipment is best 

to choose, and in case you have more complex questions we give 

you some tailor-made advice. On request we are pleased to send 

you our comprehensive product catalogue; also, it is  

possible to require a general presentation for your employees. 

Valbeveiliging (tijdelijk en permanent):
Fall-protection (temporary and permanent):

 
> Harnassen
   Harnesses

> Looplijnen
   Lanyards

> Afdaalapparaten
   Descenders

> Bandstopapparaten
   Fall arrestors with automatic rewind

> Driepoot
   Tripod

> Vallijnen
   Safety lines 

> Ankerpunten
   Anchor points

17



Klimmateriaal
Access equipment

Ladders:
Ladders: 

> Enkele ladders
   Single ladders

> Stellingladders
   Scaffold ladders

> Opsteekladders
   Push up extension ladders

> Optrekladders
   Rope operated ladders

Trappen:
Steps: 

> Eenzijdig oploopbaar
   Single steps

> Veiligheidstrappen en opstap
   Safety stepladders and foot-stepladders

> Boktrappen, 2-zijdig oploopbaar
   Double sided steps

> Plateautrappen
   Platform steps

> Brugconstructies
   Bridge constructions

Steigers:
Scaffolding: 

> Vouwsteigers
   Folding scaffold

> Rolsteigers
   Mobile scaffold

Inspectie en keuring / 
Inspection and acceptance tests

De inspecteurs van LIFTAL HIJSTECHNIEK zijn vakbekwaam en  

gecertificeerd voor het inspecteren van alle klimmaterialen.  

Het registreren en archiveren kunt u eveneens aan ons overlaten. 

LIFTAL HIJSTECHNIEK inspectors have in-depth expertise and are  

authorized to inspect all kinds of climbing equipment. If you wish we can  

take care of the registration and filing processes, too. 

Klimmateriaal valt in de categorie risico-

vol materiaal. Een ladder of trap is een 

arbeidsmiddel en aan inspectie onder-

hevig. Klimmaterialen dienen te voldoen 

aan Europese normen, en Nederlandse 

regel- en wetgeving. Voor de aanschaf 

van nieuw klimmateriaal helpen wij u 

graag om een keuze te maken uit het 

aanbod van meerdere fabrikanten. Op 

aanvraag zenden wij u een uitgebreide 

productcatalogus, een algemene presen-

tatie bij u in het bedrijf is natuurlijk ook 

mogelijk. 

Access equipment forms part of the risk equip-

ment group. A ladder or steps are items of work 

equipment and thus, are subject to inspection. 

We are pleased to help you in  

purchasing new climbing equipment and to 

make your choice from one of the various 

suppliers. Upon request we are pleased 

to send you our comprehensive product 

catalogue; also, it is possible to request a 

general presentation at your business site.
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Inspectie, testwerk en  
certificering 

Surveying, testing and certification

LIFTAL HIJSTECHNIEK is EKH-erkend, ISO-gecertificeerd en is 

in het bezit van het VCA veiligheidscertificaat. Voor scheepswer-

ven, de (petro)chemische industrie en voor bedrijven in de lichte 

en zware industrie verzorgt LIFTAL HIJSTECHNIEK periodieke 

inspecties en onderhoud aan kranen, takels en overige hijsmate-

rialen. In samenwerking met diverse classificatiebureaus voeren 

wij inspecties, beproevingen en reparaties uit aan diverse hijsop-

stellingen en rescue-equipment. LIFTAL HIJSTECHNIEK heeft 

kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan.

LIFTAL HIJSTECHNIEK holds an EKH-certificate, as well as an ISO-certi-

ficate, and a VCA-safety-certificate. LIFTAL HIJSTECHNIEK conducts the 

inspection and maintenance works for cranes, rigs, and all other hoisting 

equipment for shipyards, the (petro) chemical industry, and light and heavy 

industry companies. In cooperation with various classification societies we 

conduct inspections, tests, and repair services on various hoisting instal-

lations and rescue equipment.  

Quality and safety are among the top values of LIFTAL HIJSTECHNIEK.

Kraaninspecties
Crane inspections

Hijskranen zijn arbeidsmiddelen waarbij, door de aard 

van de werkzaamheden, gevaarlijke situaties kunnen 

ontstaan. De staat waarin het arbeidsmiddel verkeert, 

is mede bepalend voor het veiligheidsrisico tijdens de 

uitvoering van die werkzaamheden. Regelmatig  

uitgevoerde inspecties en onderhoud verkleinen  

het risico op ongevallen aanmerkelijk.  

LIFTAL HIJSTECHNIEK voert frequent controles uit 

aan diverse types vast opgestelde kranen op locatie.  

Kranen voorzien van een takel (elektrisch of lucht) 

worden conform EKH-voorschriften geïnspecteerd en 

beproefd. Een inspectierapport wordt opgesteld, met 

daaraan gekoppeld, indien noodzakelijk, een repa-

ratieadvies. De kraanboeken en certificaten worden 

bijgewerkt en de kraan wordt voorzien van een  

inspectiesticker. Tevens kunnen we de vereiste  

onderhouds- en reparatie werkzaamheden verzorgen. 

Revisie van kranen, ongeacht de uitvoering, behoort 

overigens ook tot de mogelijkheden. 

By the very nature of the work, working with hoist cranes  

sometimes means facing dangerous situations. Thus, the form 

of the equipment is essential to the risks that you take when 

working with the machinery. Regular inspections and  

maintenance of the machinery significantly reduce the risk. 

LIFTAL HIJSTECHNIEK conducts frequent checks on various 

types of fixed cranes, on site. Cranes with rigs are inspected 

according to the EKH-regulations.  

An inspection report is compiled which, if necessary, points  

out the repair works that need to be done on the machinery. 

The crane books and certificates are maintained and the 

crane gets an inspection label. So, we can take care of all 

required maintenance and reparation works. By the way, the 

revision of cranes, no matter of what design, is also one of the 

services we offer. 

Werkzaamheden die wij regelmatig uitvoeren:
We conduct the following works on a regular basis: 

> Periodieke inspectie aan hijsgereedschappen 
   Periodic inspection of hoisting equipment

> Periodieke inspectie aan hefgereedschappen 
   Periodic inspection of lifting equipment

> Inspectie aan halkranen 
   Inspection of overhead cranes

> Inspectie van alle soorten kraandraden
   Inspection of all kinds of crane wires

> Testen met gewichten op locatie
   Proofload testing on location

> Trekkracht proeven op de testbank
   Proofload testing on the tensile testingmachine

> Installatie van gereedschappen
   Installation of hoisting equipment

> Inspectie van elektrische gereedschappen NEN-1010
   Inspection and acceptance tests for electronic
   devices, NEN-1010
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Hef- en hijsgereedschappen
Hoisting and lifting equipment

De arbowetgeving in Nederland eist een periodieke inspectie en  
keuring van alle arbeidsmiddelen.  
Hieronder vallen ook hijsgereedschappen en hijsmiddelen. 

The European supervisory authority controlling the working conditions  
requires a periodic inspection and testing for all work equipment.  
This also includes hoisting and lifting equipment. 

Inspectie, testwerk en  
certificering 

Survey, testing and certification

Om hiermee niet jaarlijks op het laatste moment geconfronteerd 

te worden, is het verstandig om te inventariseren welke middelen 

men in eigen beheer heeft en binnen welke termijnen deze gekeurd 

en geïnspecteerd dienen te worden. LIFTAL HIJSTECHNIEK 

kan deze inventarisatie uitvoeren, een planning opstellen en het 

keuringstraject begeleiden. Zo nemen wij u veel zorg uit handen en 

worden uw arbeidsmiddelen op een perfecte manier beheerd. 

Inspecteren op functionaliteit, originele uitvoering en het  

proefondervindelijk keuren van uw materieel dient systematisch te  

gebeuren. Onze keurmeesters zijn opgeleid 

om een grote diversiteit aan gereedschappen 

en middelen conform de huidige Europese en 

Nederlandse regel- en wetgeving te kunnen 

beoordelen. 

In onze ruim opgezette en goed geoutilleerde 

werkplaatsen kunnen wij alle voorkomende 

werkzaamheden verrichten. 

We maken gebruik van gespecialiseerde  

testapparatuur zoals horizontale en  

verticale trekbanken, elektrische  

circuitmeters, mobiele trekkrachtmeters 

en geijkte meetapparatuur. 

MGMT. SYS.R v A  C  2 4 8
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Inspectie, testwerk en  
certificering 

Surveying, testing and certification

Informeert u eens naar de mogelijkheid om 

een jaarovereenkomst of servicecontract met 

ons af te sluiten. Meestal is zo’n contract als 

totaalpakket voordeliger dan het verwerken 

van losse opdrachten. Daarnaast kunnen wij 

u ook de administratie, inventarisatie en archi-

vering uit handen nemen. 

To avoid you having annual tests at the last  

moment, it is reasonable to make an inventory of 

the equipment that needs to be inspected, and note 

the deadlines. LIFTAL HIJSTECHNIEK can con-

duct this inventory, plan the tests, and advise about 

the acceptance test process. That way, you don’t 

have to worry any longer about having your work 

equipment in perfect condition.

The inspection of functionality and original con-

struction, and the in-depth check of your equipment 

have to be conducted systematically. Our technical 

inspectors are trained in evaluating a wide range 

of equipment and machinery against the effective 

European and Dutch regulations and guidelines.

In our well-equipped workshops we can conduct all 

necessary work. We use special testing machinery 

such as horizontal and vertical tension testing  

machines, electronic circuit meters, portable load  

indicators, and appropriate machinery for measuring. 

Please ask us for more information on our offer of 

annual service agreements. Usually, a total package 

offers more advantages than single agreements. 

Then, we can also agree on how to handle the 

administration, inventory, and filing processes. 
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Load-testing en off-shore
werkzaamheden

Load-testing and off-shore work

Het keuren en beproeven van werktuigen en installaties aan 

boord van schepen is uitgegroeid tot een specialisme. De uit-

stekende samenwerking met een groot aantal scheepswerven, 

rederijen en scheepsagenten is het resultaat van jarenlange 

ervaring en inzet van ons gekwalificeerde personeel. 

Conducting acceptance tests and testing of equipment and instal-

lations on board ships has become a special field of work. The 

excellent cooperation with a great number of shipyards, carriers, 

and shipping agents is the result of years and years of experience 

and the dedication of our qualified personnel.

Onderzoeksmethodes:
Testing methods: 

> Dynamische beproeving
   Dynamic testing

> Statische beproeving
   Static testing

> Elektrisch circuit testen
   Electric circuit testing

> Penetrant onderzoek
   Penetrant testing

> Magnetisch onderzoek
   MPI: Magnetic practicle inspection

> Ultrasoon onderzoek
   Ultrasonic

Ingebruikname tests
Met geavanceerde meetapparatuur worden 

verschillende tests uitgevoerd als onderdeel van een 

inspectie of tijdens een eerste ingebruikname. 

 

Voorbeelden van deze tests zijn:
> Het testen van hijswerktuigen aan boord van  

   schepen zoals: kranen, derricks, davits, lieren, ankers,  

   reddingssloepen, ramps (laadkleppen), pad eyes en laadvloeren

> Het testen van hijswerktuigen in de industrie zoals:  

   Bovenloop / onderhang kranen, hijsbalken, lieren, hijsjukken.

> Het testen van puttingplaten en containers voor werkeilanden.    

We use special machinery for measuring when conducting various tests  

within the scope of an inspection, or at first use.

Examples of these tests are:
> Testing of hoisting equipment onboard ships such as: cranes, derricks,    

   davits, winches, anchors, life boats, ramps (tailboards for loading),  

    pad eyes, and loading floors

> Testing of hoisting equipment in the industrial field such as: 

   Overhead / suspension cranes, lifting beams, winches, spreaders 

> Testing of pad-eyes and containers for work islands   
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Dienstverlening
Services

In aanvulling op de levering van gecertificeerde arbeidsmid-

delen voert LIFTAL HIJSTECHNIEK de volgende diensten uit: 

> Het inspecteren van hijs- en hefmiddelen, ook op locatie 

> Het hercertificeren van hijs- en hefmiddelen 

> Het inspecteren en smeren van kraankabels 

> Het verwisselen van kraan- en brugkabels 

Referring to the provision of certified work equipment 

LIFTAL HIJSTECHNIEK offers the following services:

> Surveying of hoisting and lifting equipment

> Revision of certification for hoisting and lifting equipment

> Survey and lubrication of crane wire ropes 

> Exchange of crane and bridge wire ropes

Om de diensten uit te kunnen voeren hechten we veel 

waarde aan diverse mobiele apparatuur, die ook bijdragen 

aan een flexibele onderneming.

To be able to conduct these services skilfully at the business sites, 

LIFTAL HIJSTECHNIEK has invested into the following machinery:

> Een mobiele trekbank
   a portable tensile testing machine

> Een mobiele hydraulische drukbank
   a portable hydraulic press

> Een mobiele hydraulische  
   staaldraad pers
   a portable swaging machine 

> Een mobiele haspelmachine
   a portable reeling machine

> Grote hoeveelheid vaste  
   testgewichten, met evenaars
   a wide variety of test weights, with lifting beams

> Grote verscheidenheid aan  
   water vulbare testgewichten
   a wide variety of water weights

Continue bijscholing en veel praktijkervaring:
Enduring training of personnel and experience: 

> Keurmeesters hijskranen/kranentechniek
   Inspectors of overhead cranes / crane technologies

> Keurmeesters onderhaakse hijsmiddelen
   Inspectors of hoisting equipment

> Keurmeesters draagbaar klimmaterieel
   Inspectors of access equipment

> Keurmeesters valbeveiligingsmaterialen
   Inspectors of fall protection

> Keurmeesters elektrisch gereedschap     
   NEN-1010
   Inspectors of electrical devices NEN-1010

> Keurmeesters interne transportmiddelen
   Inspectors of transportation 
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Vestiging: Yerseke
Postbus 90
4400 AB  Yerseke
Kreeft 22
4401 NZ  Yerseke
Tel.: +31 (0)113-571 523
Fax: +31 (0)113-573 793
E-mail: yerseke@liftal.com

Vestiging: Vlissingen-Oost
Postbus 80
4450 AB  Heinkenszand 
Groenlandweg 4, Havennr. 4056
4455 SN  Vlissingen-Oost
Tel.: +31 (0)118-488 450
Fax: +31 (0)118-488 451
E-mail: vlissingen@liftal.com

Vestiging: Temse (Be)

Industriezone T.T.S.
Duitslandstraat 4
9140 Temse (België)
Tel.: +32 (0)3 710 1182
Fax: +32 (0)3 710 1184
E-mail: temse@liftal.com
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