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Beitshallen Vecom
Afmetingen en kraancapaciteit vestigingen Maassluis, Enschede (NL)
en Ranst (B)
Met onze hijscapaciteit, de grote beitsbaden en de eventuele on-site mogelijkheden zorgt Vecom ervoor dat alle
producten behandeld kunnen worden.
Op de Vecom vestigingen kunnen zowel kleine onderdelen als zeer grote onderdelen (zoals turbines en gastanks) worden
behandeld. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende afmetingen en capaciteit in Maassluis, Enschede en Ranst.
Onze vestigingen hebben een groot afgesloten buitenterrein en een droge verpakkingsruimte en opslag. Zo blijft uw
kostbare materiaal schoon en veilig.
Beitsbaden
Vecom beschikt over verschillende beitsbaden, die variëren in grootte (LxBxH):
Vestiging Maassluis
Bad 1: 5,5 x 2,5 x 2,2 meter - 30,3 m3
Bad 2: 13,3 x 3 x 1,4 meter - 55,9 m3
Bad 3: 14 x 2,5 x 1,5 meter - 52,5 m3

Vestiging Enschede
Bad 1: 6,5 x 1,5 x 1,15 meter - 11,2 m3
Bad 2: 5,4 x 3,9 x 2,45 meter - 51,9 m3
Bad 3: 12,7 x 1,95 x 1,35 meter - 33,4 m3
Bad 4: 13 x 3 x 1,7 meter - 66,3 m3

Vestiging Ranst (B)
Bad 1: 8 x 2,85 x 1,5 meter - 34,2 m3

Spuitvloeren
Onderdelen die te groot zijn voor onze beitsbaden kunnen eventueel gesproeibeitst
worden op één van onze ruime spuitvloeren. In Maassluis: 17 x 7 meter en
17 x 5 meter. In Enschede: 15 x 15 meter, 15 x 10 meter en 6 x 4 meter en in
Ranst: 38 x 15 meter en 38 x 13 meter.
Bovenloopkranen
Vecom Maassluis beschikt over twee bovenloopkranen met elk een capaciteit van
2 x 5000 kg = 10 ton (20 ton totaal). In Enschede is er 1 kraan met een capaciteit van
2 x 5000 kg en 1 met een capaciteit van 2 x 3200 kg (16,4 ton totaal). De capaciteit van de
bovenloopkraan in Ranst is 8 ton.
Heftrucks
Vecom Maassluis heeft 2 vorkheftrucks met een maximaal hefvermogen van 2500 kg. In Enschede is er 1 vorkheftruck
met een hefvermogen van 3000 kg en 1 vorkheftruck met een hefvermogen van 2500 kg en Vecom Ranst heeft 2
vorkheftrucks met een maximaal hefvermogen van 2500 kg.
Wanneer de te behandelen installatie niet kan worden uitgebouwd, kan Vecom Industrial Services (VIS) on-site beitsen
en passiveren. Voor elke situatie is er een oplossing beschikbaar, dus neem gerust contact op voor meer informatie via
+31 (0)10 59 30 258 (Maassluis), +31 (0)53 42 83 440 (Enschede), +32 (0) 3 4701050 (Ranst) of kijk op onze website.
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