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VooraI qua recycling zit de groei er enorm

Diepe

in en dit jaar worden nog nieuwe [ocaties geopend in o.a. Breda, Deventer en
Terneuzen. Hierbij zijn betrouwbare en

CAT 385C

met

STC

Triple voor Beelen.

degetijke machines zeer be[angrijk, maar
ook prod uctiecapaciteit en brandstofver-

bruik spelen een roL. Reden voor Bee[en

informatie

om weer te investeren in CAT machines,

Pon Equipment

Met de aflevering van een Caterpi[[ar

meest toonaangevende bedrilven op het

waarbil ook de goede service vanuit Pon

{0)88 73775 00

3B5C met STC tripte giek is voorlopig de

gebied van sLoop en recycling.

betangrijk is. Bijna a[[e machines vo[doen

www.pon-cat.co m/n I

laatste en tevens grootse machine door

Almere
T +31

Pon Equipment geleverd aan Beelen
Bergerat [4onnoy€ur

Sloopwerken. Dat het niet overaI crisis is,

Het ballast is met ro ton verzwaard tot 24 ton

Overijse (B)

bewijzen de orders voor een flink aantat

en is dankzij een hydraulisch systeem geheel

T +?,2lo)2 689 2211,

Caterpi[[ars die vertegenwoordiger Rino

zetfstandig op of af te zetten.

www.bm-cat.be

Wink kon noteren en inmidde[s a[[emaal

STC bv

320D, een 329E, vier 349E's, een 385C Tri-

Coevorden

pLe en

uitgeleverd zijn. Het gaat hierbij om een

I

+l'llo)5245253i:-

twee shovels, type 966K en 980K.
Er wordt nog gewerkt aan plannen voor

de vervanging van de CAT 395C

www.stcbv.nl

'lU

HD

met

telescopische sLoopgiek, hetgeen volgend
BêeLen Groep

jaar gaat gebeuren. De machines zijn

AmersÍoort

grotendee[s ter uitbreiding van het mate-

T +31 {o)33 451

www.beelen.nl
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oo

rieeLpark. Nog steeds is Bee[en groeiende
en inmiddeLs uitgegroeid tot een van de

BMB24S
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Met driedelige
giek kan de CAT 385C

werken met attachments tot 7 ton, zoals
deze At[as Copco HB
7000.

De

standaard

giek met 3,4 m lepelsteeI is 'straight' te

gebruiken bij zwaar
sloopwerk en heeft
een stand voor het

rooien van funderingen.

aan de nieuwste milieu-eisen, wat van

groot belang is bij het verkriigen van
nieuwe projecten. steeds meer opd rachtgevers vragen inzet van machines met zo

weinig mogelijk uitstoot en Bee[en is dan
ook gecertificeerd voor niveau 3 op de

C0z-prestatieladder. 0ok dat zijn beLangrijke aspecten waarom gekozen is om te
investeren in de nieuwste CAT mode[Len
en op die manier weer voorop te lopen.
Perfecte oplossing
De CAT 385C STC Trip[e is een verhaaL

apart en een bijzonder project geworden. Na het verkrijgen van de opdracht
voor de sloop van sluizencomplexen in
Sambeek en BelfeLd moest daarvoor ook

Na een uitgebreide seLectie door BeeLen

een speciaLe machine komen. Dit keer

kwam STC uit Coevorden naar voren als

BeeLen en Kees van Es, directeur van

was niet de werkhoogte de be[angrijkste

partij voor het maken van deze giek en de

BeeLen S[oopwerken, duidetijke wensen

k[anten zijn beLangrijk. Zo hadden Wim

factor, maar het werkbereik op diepte in

noodzaketijke aan passingen. STC heeft

over hoe het resuLtaat er uit moest komen

combinatie met zware tools. 0mdat dit

een goede reputatie als het gaat om de

te zien en de machine is dan ook in goed
overleg tussen k[ant en STC ontwikkeld.

Langdurige project in Brabant en Limburg

(om)bouw van speciale machines.

veeI onderwaterwerk bevat, komen er

De

degetilke bouw en dus goede kwatiteit

BeLangrilke punten hierbij waren de flexi-

andere facioren kijken bij de ontwikkeLing

van de machines staan garant voor een

biliteit van de machine, de transporteer-

van deze specia[. Voor dit soort kLussen

hoge betrouwbaarheid, maar ook de prak-

baarheid en natuurlijk het werkbereik.

is een trip[e giek de perfecte oplossing.

tische opLossingen en het meedenken mel

0mdat de sLoopkraan ook de CAT 365C
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De CAT'S 385C en
385C STC

Tripte zijn nog

wel even zoet met de
werkzaamheden
voor het sluizencom-

Irc;=

ptex Sambeek-BelfeId,
een gecompIiceerd

proiect.

;

I
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gaat vervangen, is naast de tripLe giek

wisseLen gaat eenvoudig in korte tijd.

De basismachine heeft tevens een BM-Air

tevens gekozen voor een korte standaard

Voor de gewenste capaciteiten en werk-

overdruksysteem en voor stofbestrijding

graafarm. ldeaaL bil het rooien van funde-

bereik is gekozen vo0r een derde hefci-

is er nog een watersproeiinstallatie. Bee-

ringen en ander zwaar sloopwerk. Voon-

l'inder. AllemaaL originele CAT-cili nders

[en heeft gekozen voor een aans[uiting

topig is de machine echter voor tange tijd

met een boring van 22o mm, zodat indien

van het water middeLs een doorvoer aan

werkzaam met de triple giek.

nodig onderdeLen sneI en makketilk

de achterzifde, waardoor de slang niet in

Als basis voor de Trip[e dient een CAT

leverbaar zijn. 0p het ba[[ast zitten vier

de weg [igt. Aan de zijkanten zijn extra

lBlC in UHD-uitvoering.

twistlocks om een compressor te monte-

camera's gemonteerd om de machinist

ren. Deze zorgt voor [ucht voor het wer-

goed zitht te geven op wat zich rond de

ken met sloophamer onderwater, opdat

machine afspeelt. Dit levert een belang-

Dat wiLzeggen

dat deze af-fabriek een tot 30o kantelbare
cabine heeft en het chassis is verzwaard.

geen water in het hamerhuis kan komen.

rijke bijdrage aan de veiligheid op sloop-

Tevens is voorzien in een systeem dat

projecten. De Caterpi[[ar is ook voorzien

een

tijdig de hamer stopt in het geval onver-

van een Groeneve[d Twin automatisch

fecte oplossing. Die van

bailast maar met broekstuk inclusief

hoopt de luchtdruk wegva[t en er geen

vetsmeersysteem. Voor het smeren van

STC,

snelwissel voor de giek bedraagt net

onnodige schade ontstaat aan de Atlas

de giek en aanbouwdelen is een extra

de

witte zwaan, reikt

geen 75 ton. Dat is een mooi transport-

Copco

vetpomp gemonteerd met haspe[. Dat is

tot

13 m

De onderwagen, met een

transport-

breedte van 4.410 mm, bleef wetgetilk.
Het

g:wicht van de basismachine zonder

HB

7000 waarmee gewerkt wordt.

gewicht, zodat Beelen hem met de eigen

dieptader kan vervoeren. Het batlast is
met 10 ton verzwaard en het totaaI aan

contragewicht komt nu uit op z4.ooo kg.
0m de 385C sneI en flexibeI in te kunnen
zetten is gekozen voor een hydraulisch
syteem, zodat de machine zelf zijn ba[[ast
kan opnemen of afzetten. STC heeft dit
systeem inmidde[s vaker op machines
gemonteerd. Het werkt zeer goed en biedt
veeI voordeLen.
Derde hefcilinder
Voor de machine is een nieuw broekstuk
gemaakt, waar naar keuze de triple giek
of korte giek op is te monteren. De pennen zijn aLLemaalhydrauIisch, dus giek
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Voor onderwater is

triple giek de per-

te herkennen aan

diep.

waarover goed is nagedacht

giek tigt rond 1oo ton en met korte giek

zeker geen overbodige Luxe wanneer veeI

maaL zaken

onder water wordt gewerkt. Tussen de

en die zeer netjes zijn opgebouwd. AL[es

circa 9o ton. De standaard graafarm is

rupsen is een extra kettingkist gemon-

wordt in eigen huis gedaan, van [assen

overigens in twee standen te monte-

teerd voor het opbergen van hljsmid-

of frezen tot opbouw van hydrauLiek. Dit

ren; straight boom of voor funderingen.

de[en.

komt weer ten goede aan de kwatiteit

Dankzij hydrau[ische pennen is sneI
van stand te wisselen.0m de tripLe giek

De tripLe giek van STC heeft een maxi-

en betrouwbaarheid van het product,

maalwerkbereik van zt meter en kan tot

gebouwd door enthousiaste medewerkers

simpelte kunnen vervoeren worden twee

23 meter hoog of 13 meter diep werken.

met jaren[ange ervaring. De CAT 385C Tri-

transportbokken gemaakt. Voorlopig is

De machine is dan uitgerust met de Lange

ple bewijst eens temeer dat 5TC een van

de machine nog een tijd te bewonderen

in Sambeek of Betfeld, een even bijzon-

stick van 7,0 meter. De bakkinematiek

de beste bedrijven is op het gebied van

is van een Caterpi[[ar 345D en in deze

s

uitvoering kan Bee[en aanbouwdeLen tot

Met deze aanwinst is Bee[en Sloopwer-

die vervangen wordt door een grotere is

kende vtoot recent ver-

ken weer een prachtige machine rijker,

a[[een over het water te bereiken. Het is

der uitgebreid met de

verwisselen met de korte [epeLsteeIvan

waar dit bedrijf

3,4 meter, afkomstig van de standaard
graafarm, is het mogetijk om te werken

en

niet de eerste keer dat Bee[en zoiets doet.
Enkele jaren geleden is een soortgelijk

385C,

7

ton gebruiken. Door de [ange stick te

met aanbouwdelen tot

11

der

peciaa Ibouw.

STC

aLs

ook Pon Equipment

terecht trots op zijn. Het totaalge-

aLs

gecompLiceerd karwei. De sLuis

pro.iect uitgevoerd in de Bremerhaven.

wicht van de CaterpiLLar met driedelige

Beelen Sloopwerken
heeft de indrukwek-

o

Caterpi[ars 3200, 329E,
vier 349E's en de

shove[s 966K en 980K.

ton. I n deze

configuratie bedraagt de maxima[e werkhoogte u o meter, het werkbereik 19 meter
en de graafdiepte 9 meter. Waarover goed

is nagedacht, is dat de stangen van de
sticks dusdanig Lang zijn, dat ze aLtiid de

juiste [engte hebben bij monlage aan de
tripte. Dit scheeLt weer nieuwe en extra
slangen.
Specia[e aandacht
De gieken en het

broekstuk beschikken

over bordessen, wat zorgt voor veiLig-

heid bil het monteren van de giek en het
aansLuiten van de hydrau[ieksLangen.

0p de giek zijn

aL

teidingen aangebracht

voor extra functies voor de hulpstukken. Werken onder water vergt specia[e

aandacht. Over de giek [iggen daarom

twee extra Leidingen voor persLucht naar
de hamer en een extra meetleiding. A[[e-

BMWT-keunsticker

periodiek onderhoud

r
Door cruciale onderdelen tijdig te vervangen
kennen goed onderhouden machines doorgaans
weinig problemen. Tóch is de veiligheid daar-

uw machine veiliq bn wordt uw werkplanning

niet hinderlijk onderbroken.

Conclusie: Laat
door

uw machinepark voortaan periodiek

mee nog niet optimaal gewaarborgd en
kan onverwachte controle door de Arbeidsinspectie tot ongewenste stilstand leiden.

een BMWï-gecertiÍiceerd bedrijÍ keuren

Met een BMWT-keur-sticker op de machine

Meer weten, kijk op

BMB249

is

en

combineer dat met uw onderhoudsbeurt.

OKTOBEB 2O1P

27

www.bmwt.nN
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