
Eén van uw sterke punten.BKV.
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Als er iets te hijsen valt, hebt u een kraan en een machinist 

nodig. En die hebben we, dat zal u niet verbazen. We 

laten u graag kennismaken met ons kranenpark en onze 

machinisten. We zijn ervan overtuigd dat ze in uw behoefte 

voorzien. Maar toch kunnen we méér bieden dan een kraan 

met een machinist. Daar gaat u uw voordeel meedoen.

Méér dan hijsen
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Dit worden uw sterke punten
Veel van onze klanten – de meeste zijn trouwe klanten – beschouwen BKV als één van hun 

sterke punten. Dat heeft verschillende redenen.

Inventief
Door onze inventieve oplossingen hebben we al voor veel klanten geld bespaard. We bekijken een 

klus op onze eigen manier en ontdekken vaak methoden om sneller en eenvoudiger te werken. En 

vooral: goedkoper. In onze eigen werkplaats maken we het benodigde hijsgereedschap op maat. Dat 

levert u extra rendement op of een aantrekkelijkere offerte voor uw klanten.

Betrouwbaar
Of het nu gaat om een bouwproject, de opbouw van een windturbine of het verplaatsen van een 

chalet: planning is planning. Daar houden we van. En als úw planning verandert? Dan zijn wij zo 

flexibel om onze planning aan te passen. Als het niet gaat zoals gepland, plannen wij zoals het gaat. 

Veilig
Een VCA-papiertje alleen is niet genoeg om veilig te hijsen. Daar is inzicht voor nodig in de werk-

processen op een hijslocatie. Daar trainen we onze machinisten op. Ze zijn niet alleen geconcentreerd 

op de last, maar anticiperen op de omgeving. Heel veilig. Om verrassingen uit te sluiten, stellen we 

vooraf een risico-inventarisatie en –evaluatie op.

Prettig
Misschien een woord dat in uw jaarrekening niet voorkomt. Maar wij doen ons werk met veel plezier 

en geloven dat een prettige samenwerking met uw medewerkers en/of (onder)aannemers wonderen 

doet. Ze zouden niet de eerste zijn die onze machinisten als collega’s gaan zien!
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Hijsen begint met een goed plan. Daar kunnen 

onze opdrachtgevers over meepraten. Ze kennen 

inmiddels de kwaliteit  van onze hijsplannen. Van 

tevoren bezoeken we de hijslocatie, zodat we in het 

hijsplan met alle factoren rekening kunnen houden. 

Door de optimale positie van kranen en materialen 

kan het hijswerk efficiënt worden uitgevoerd. Waar 

nodig treffen we de nodige voorbereidingen, zoals 

het verharden van de ondergrond of het vrij maken 

van toegangswegen. Omdat onze engineers naast 

diepgaande kennis ook praktijkervaring hebben, 

zijn onze hijsplannen een betrouwbare leidraad. 

De basis voor een geolied project.

Hijsen begint 
met een 
goed plan
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De werkwijze van BKV is onderdeel van onze bedrijfscultuur. Al sinds 

de start in 1969. De vier broers Dick, Henry, Albert en Daan kregen het 

vak met de paplepel ingegoten. Ruim veertig jaar later hebben we een 

omvangrijk kranenpark. De ene keer kunnen we een klus af met een 

40-tonner, de andere keer zetten we een 1200-tonner in. 

Specialisten sinds 1969
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Hier zijn we goed in

Als kraanbedrijf voeren we uiteenlopende projecten uit. 

De ene keer assisteren we op de bouwplaats met een kubel. 

De andere keer hebben we de hoofdrol bij een complexe 

verbouwing langs het spoor. Vandaag hijsen we een chalet van 

z’n plaats op een overvol recreatiepark. Morgen bouwen we een 

80 meter hoge windturbine op. Het kan allemaal. Om eerlijk te 

zijn: we hebben een zwak voor complexe projecten. Projecten 

waarbij het aankomt op inzicht en een uitermate zorgvuldige 

voorbereiding. 
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BKV is vaak betrokken bij complexe projecten. Als de combinatie van 

hoogte en gewicht een rol speelt, bewijst de nieuwe LTM 1750 zijn waarde. Deze 750-tons 

mobiele kraan heeft dankzij zijn reuzenkracht op 90 meter hoogte nog hijsvermogen van 

80 ton. De giek, compleet met hulpgiek en jib, heeft een hijshoogte van 155 meter!

Het vlaggenschip
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“Machinisten met inzicht 

maken op de bouw het 

verschil.”

Bouw
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“We zijn berekend op 

een strakke planning en 

strikte veiligheidseisen.”

(Rail)infra
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Maritiem

“Van hijswerk langs of 

op het water tot en met 

wegtransport.”
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“Specialistisch hijswerk 

dat om kennis van 

zaken en een gedegen 

voorbereiding vraagt.”

Windenergie
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Recreatie

“Ervaring met het 

manoeuvreren op 

recreatieparken met 

beperkte ruimte.”
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“We zijn thuis in industriële 

omgevingen en hijsen veilig 

en efficiënt.”

Zware Industrie
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Machinebouw

“Zelfs voor de montagelocaties 

met beperkte hoogte hebben we 

oplossingen.”



BKV BROCHURE    |    15

Horizontaal transport

Als u objecten wilt verplaatsen van A naar B, dan 

doen we dat compleet. Dat wil zeggen: inclusief het 

horizontaal (speciaal) transport. We bereiden elk 

transport grondig voor, van laden tot lossen. We vragen 

de nodige vergunningen en ontheffingen aan, zorgen dat 

de weg vrij is en dat de bestemmingslocatie toegankelijk 

is. Waar nodig verplaatsen we tijdelijk straatmeubilair, 

leggen we rijplaten of treffen we andere voorzieningen. 

Specialisten in convoi exceptional-wagens begeleiden 

het transport. Veiligheid en voorzichtigheid kenmerken 

onze aanpak. Uw doel is ook ons doel: probleemloos 

transport van bijzondere objecten.
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Barneveldse Kraanverhuur

Nijkerkerweg 138, 3771 LB  Barneveld 

T 0342 - 492 464 

F 0342 - 492 912 

info@bkv.nl

Kennismaken? Project bespreken? 
Neem contact op!
Hebt u een project voor de boeg en bent u benieuwd naar onze aanpak? 

Wilt u nader kennismaken of ons bedrijf bezoeken? 

Neem dan contact op. We zijn benieuwd naar uw uitdaging!

bkv.nl BKV Kraanverhuur BKV Kraanverhuur


