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BKF pakt het aan
BKF allrounders in hijswerk

De ontwikkelingen in de bouw en industrie zorgen voor een

Na de eerste kraaninzet in 1973 is BKF uitgegroeid tot een

55 mobiele hijskranen, verdeeld over de 6 vestigingen, zijn wij

toenemende vraag naar snel inzetbare mobiele hijskranen.

professioneel kraanverhuurbedrijf met vestigingen in Franeker,

dag en nacht snel inzetbaar in Noord- en Midden Nederland.

BKF hoort bij de top tien van kraanverhuurbedrijven in ons

Drachten, Groningen, Emmen, Kampen en Heerhugowaard

De capaciteit van de hijskranen varieert van 35 tot en met 400

land en is toonaangevend in het verticaal transport in

van waaruit BKF hijswerk verricht voor bedrijven, overheden,

ton. Het machinepark bestaat uit auto-terreinkranen, mobiele

Noord- en Midden Nederland.

instellingen en particulieren. Met een personeelsbestand van

loopkattorenkranen, ruwterreinkranen en verreikers. Tevens

ca. 85 medewerkers en een uitgebreid kranenpark van zo’n

beschikken we over diverse transportcombinaties.

Snel, flexibel, up to date
BKF is thuis in elk segment

Er wordt door BKF hoofdzakelijk geïnvesteerd

Hijscapaciteit

Vakkundig advies

Hulpmateriaal

Torenkranen

in auto-terreinkranen (AT kranen) en mobiele

Door de grote verscheidenheid aan kraantypes en

Vakkundige BKF-medewerkers geven

Alle kranen beschikken over een uitgebreid

De mobiele hydraulische loopkattoren-

loopkattorenkranen. Daarnaast zijn er

kraancapaciteit is er voor BKF bijna geen hijskarwei

advies over de uitvoering van de

pakket standaard hijsmateriaal zoals

kranen zijn in staat om op grote hoogte

ruwterreinkranen en verreikers beschikbaar.

te hoog of te ver. De kraancapaciteit varieert van 35

hijswerkzaamheden. Desgewenst

stroppen, kettingen, banden, haken en

materiaal ver weg te brengen.

De gemiddelde leeftijd van het kranenpark ligt

ton tot en met 400 ton. Aan de top van het kranenpark

wordt de werkplek bezocht en wordt

sluitingen. Het assortiment hulpmateriaal,

Door de in hoogte verstelbare cabine

rond de 5 jaar. De kranen zijn voorzien van de

staat de 400-tonner. Deze kraan heeft een totale

het werk samen met de opdrachtgever

waarover de opdrachtgever kan beschikken,

is er royaal en ruim zicht op de uit te

modernste technologie; dus snelle inzetbaarheid,

mastlengte van 136 meter. Op de maximale vlucht van

bekeken. Indien nodig of gewenst

is veelomvattend. Dit bestaat ondermeer

voeren werkzaamheden. De montage

accuratesse en optimale veiligheid zijn daarmee

86 meter hijst de kraan nog 5,8 ton.

wordt een hijsplan opgesteld. Ervaren

uit diverse soorten kubels, klemmen,

en demontage van deze kranen wordt

hijsuitvoerders zorgen ervoor dat zware

hijssleutels, evenaars, spreader-beams en

geheel hydraulisch traploos geregeld. De

en/of gecompliceerde hijswerkzaamheden

werkbakken. Al het hijs- en hulpmateriaal is

kraan staat binnen 20 minuten draaiklaar

optimaal worden uitgevoerd.

gekeurd en voorzien van certificaten.

en is uitgerust met een radiografische

gegarandeerd.

afstandsbediening.

Veelzijdig en compleet

De transportcombinaties van BKF

Tot het wagenpark van BKF behoren ook diverse transportcombinaties. Dit biedt onze
opdrachtgevers de mogelijkheid om hijsen, laden, transporteren, lossen en plaatsen in

Zo beschikt BKF ook over een 4-assige

Rijplaten

autolaadkraan. Per transport kan een

bakwagen met een 80 tm kraan met

BKF biedt haar opdrachtgevers graag

dubbele rijplatenbaan met een lengte van

lier, voor het probleemloos hijsen en

een totaaloplossing aan. We kunnen er

100 meter in één keer meegenomen en

één hand te houden. Men is daardoor verzekerd van de meest efficiënte uitvoering van de

transporteren van o.a. machines,

dus ook voor zorgen dat de werkplek

uitgelegd worden.

werkzaamheden. De door BKF uitgevoerde transporten zijn heel divers, van sluisdeuren

bouwmaterieel, containers en keten.

bereikbaar en berijdbaar is.

Deze vrachtwagen/kraancombinatie

Hiervoor beschikt BKF over een groot

is, naast laad- en loswerkzaamheden,

aantal stalen rijplaten. Deze rijplaten

ook zeer geschikt voor het plaatsen van

kunnen met 40 stuks tegelijk

bijvoorbeeld een lichte staalconstructie,

worden vervoerd op de oplegger die

dakkapel, big bag of ruit.

voorzien is van een 20tm verrijdbare

en brugdelen tot complete afzuiginstallaties. Ook voor uitzonderlijke gevallen heeft BKF
altijd een passende oplossing.

Eén telefoonnummer voor alle vestigingen

Dag en nacht
optimaal bereikbaar via
één centraal nummer
088 - 253 0 253

BKF is het hele jaar door dag en nacht bereikbaar op één telefoonnummer. De telefonist(e)
zorgt er op werkdagen tussen 7.00 uur en 17.00 uur voor dat u wordt doorverbonden met
de gewenste BKF-medewerker. Buiten de normale werktijd komt u via een keuzemenu bij
de juiste persoon terecht. Handig, één nummer voor alle vestigingen.
Planning
Uiteraard zijn onze machinisten en chauffeurs altijd mobiel bereikbaar. Daarnaast zijn
kranen en andere bedrijfsvoertuigen voorzien van een voertuigvolgsysteem. Zo kan de
planning op elk moment bepalen hoe een opdracht optimaal kan worden ingepland en ook
in onverwachte situaties kan men snel de beste oplossing bieden. Digitale uitwisseling van
gegevens tussen alle vestigingen garandeert dat de opdracht, van planning tot factuur,
efficiënt en correct wordt uitgevoerd.

Technische informatie
In de BKF-kraanspecificatiemap bevindt zich van alle
kraantypes een handige en overzichtelijke hijstabel,
de hijsgrafiek en de belangrijkste gegevens zoals
afmetingen en gewichten. Hierdoor is het mogelijk dat
de opdrachtgever zelf bekijkt welk type kraan voor
een bepaald hijswerk nodig is.

Voor BKF is
geen hijswerk
te hoog
of te ver
ISO en VCA

VVT-erkend

hebben een B-VCA ofwel VOL-VCA certificaat. Zij kennen hun

B.V. Kraanbedrijf BKF is een ISO 9001 en VCA gecertificeerd

Daarnaast is BKF een VVT-erkend bedrijf. De branche-

verantwoordelijkheid en denken met de opdrachtgever mee.

kraanverhuurbedrijf. De ISO normering garandeert de kwaliteit van de

organisatie Vereniging Verticaal Transport heeft in 2004

bedrijfsorganisatie en het VCA certificaat geeft de zekerheid dat aan de

een eigen erkenningsregeling in het leven geroepen.

Onderhoud

eisen van de Veiligheids Checklist Aannemers wordt voldaan. Om er

Minimaal eenmaal per jaar worden de aangesloten bedrijven

Mensen en materieel moeten altijd snel ter plaatse kunnen zijn.

zeker van te zijn dat BKF aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen

onderworpen aan een onaangekondigde controle, waarna

De vestigingen van BKF beschikken daarom over een eigen goed

een rapportage wordt uitgebracht met daarin opgenomen

geoutilleerde werkplaats waar vakbekwame monteurs zorgen

extern regelmatig getoetst. Belangrijke onderdelen hierin

de verbeterpunten. Een VVT-erkend bedrijf voldoet aan alle

voor periodiek en preventief onderhoud van de kranen en het

zijn bijvoorbeeld kwaliteitscontrole, keuring van materieel

eisen van deze erkenningsregeling.

wagenpark. Al het hijs- en hulpmateriaal wordt periodiek gekeurd,

blijft voldoen, worden alle facetten van het bedrijf zowel intern als

en materiaal, vakopleidingen en veiligheidstrainingen.

evenals de gereedschappen en werkplaats-inventaris. De
Opleidingen

keuringen van de hijskranen worden jaarlijks uitgevoerd door een

De BKF-machinisten zijn in het bezit van het certificaat van

onafhankelijke instantie. Dit alles geeft de garantie dat storingen

vakbekwaamheid voor het bedienen van mobiele kranen en

tot een minimum beperkt blijven.

alle uitvoerende en leidinggevende medewerkers van BKF
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