Building Bigger Dreams

ABEKO is Building Bigger Dreams
Al sinds het begin van de jaren zeventig vindt
u ons overal ter wereld, zowel op het land
als op het water en daartussenin. Nationaal
en internationaal. We houden ons bezig met
de verhuur van gespecialiseerd en in eigen
huis ontwikkeld grondverzetmaterieel in alle
maten en vormen.

Dat doen we niet alleen met de ruim aanwezige technische expertise die we
in de loop der jaren hebben verworven. Dat doen onze medewerkers vooral
ook met grote passie en gedrevenheid, waarbij het creatief zoeken naar de
beste oplossing elke dag onze belangrijkste drijfveer is. Maar dat doen we
wel met beide benen op de grond. We zijn zakelijk, maar tegelijkertijd ook
informeel. Communicatie is daarin het sleutelwoord want daar ligt volgens
ons de stevige basis voor een vruchtbare en langdurige relatie met onze
opdrachtgevers.
Omdat de duur van grote industriële (bagger- en sloop)projecten bijna altijd
langere periodes betreffen, ambiëren we bovendien het meest functionele
en meest bedrijfseconomische eindresultaat voor onze opdrachtgevers tot
stand te brengen, waarbij krachtige machines op een slimme manier worden
ingezet. Sterker nog: we zoeken bij het werk het juiste materieel, dat wij
verder op geheel eigen wijze ombouwen zodat de unieke uitdagingen waar
elke opdrachtgever voor staat, feilloos vorm krijgen.
We voeren daarbij graag de regie. We slagen er bovendien altijd in om
nieuwe vragen en inzichten op te roepen bij onze opdrachtgevers waarbij
wij vanzelfsprekend de juiste antwoorden formuleren. Wij zijn er namelijk
van overtuigd dat als je iets verhuurt, dat je het goed moet doen. Verhuren
houdt niet op met het overhandigen van een machine in ruil voor een
huurcontract. Wij gaan met zekerheid verder waar anderen tevreden zijn. Al
bijna vier decennia is dat onze overtuigende missie. En daar zal de komende
vier decennia ook niets aan veranderen.

Sloop van oude- en opbouw nieuwe
breakwater in Dubai (UAE)

VERHUUR OP HET LAND
Sloopbedrijven en aannemers zijn bij ons aan het juiste adres voor de
advisering of de huur van divers materieel, zoals graafmachines, shovels
en transportbanden. Deze bieden extra capaciteit om de eigen productieprocessen op gang te kunnen houden. De verhuurperiodes zijn zowel voor
de korte als de lange termijn. Natuurlijk worden opdrachtgevers intensief
en ter plekke begeleid door onze medewerkers, die hun eigen kennis en
65 meter mobiele transportband

verworven ervaringen optimaal zullen benutten om de hoogst mogelijke

op rupsen ten behoeve van erts-

efficiency in elk project te kunnen bereiken.

overslag bij staalfabriek in IJmuiden,
capaciteit 3000 ton per uur

ABEKO is al jarenlang werkzaam bij een van de grootste staalindustrieën
in Europa. Op het complex in IJmuiden hebben wij een speciale vestiging
ingericht zodat wij onze dienstverlening adequaat kunnen vormgeven. Hier
zetten wij onze speciaal aangepaste machines met name in op transport en
op- en overslag.

Caterpillar 990 ten behoeve van
plakkentransport bij staalfabriek in
IJmuiden

Natuurlijk
worden
opdrachtgevers
intensief en ter
plekke begeleid
door onze
medewerkers

ABEKO Server 3 met Komatsu PC 800 plaatst stenen van 6 - 10 ton in
Yarmouth, UK

VERHUUR OP HET WATER
Of het nu gaat om het plaatsen van stenen, het uitbaggeren van havens,
het maken van dijklichamen van steen (breakwaters) of het uitdiepen van
kanalen, Abeko Marine kan ten alle tijde op deze disciplines worden ingezet.
De opdrachtgever krijgt dan de beschikking over goed, professioneel en
prima onderhouden materieel, zoals bijvoorbeeld een zelfmanouvrerend
zeegaand ponton uitgerust als jack-up met graafmachine om werkzaamheden
ABEKO Server 1 met Terex O&K RH90

aan de kustlijn te verrichten. Ons machinepark wordt bediend door onze

profileert stenen, nieuwe breakwater

vakkundige medewerkers om de grote klussen op en in het water volgens

in Ras Laffan (Qatar)

een van te voren opgesteld tijdschema te kunnen klaren.

Slopen van een deel van een zeesluis
in Bremerhaven (DL) met behulp van
een Komatsu PC 800

SLOOP
Op verantwoorde en duurzame wijze is Abeko in staat om alle soorten
sloopwerkzaamheden voor elke opdrachtgever uit te voeren. Hierbij kan men
denken aan het slopen van gebouwen, staalfabrieken of sluizencomplexen.
Voor Abeko is de zware industrie al vanaf de ontstaansgeschiedenis bekend
terrein. Uw opdracht aan ons kan dan ook heel simpel worden geformuleerd;

Wij zorgen voor
een vakkundige
uitvoering waar
u geen omkijken
meer naar heeft

het object moet worden verwijderd. Wij zorgen voor een vakkundige
uitvoering waar u geen omkijken meer naar heeft.

Sloop tegelfabriek Düsseldorf (DL)
met behulp van een Hitachi ZX 520
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