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Documentatie

Positie

Dienst

CD-ROM

Papier

1.1		

Handleiding

€ 60,- *		 € 75,- *

1.2		

Wisselstukkenlijst

€ 60,- *		 € 75,- *

1.3		

Handleiding assen

€ 60,- *		 € 75,- *

2.1		

Handleiding

€ 125,- *

		 € 150,- *

2.2		

Wisselstukkenlijst

€ 125,- *

		 € 150,- *

2.3

Handleiding voor kraanbestuuders, Duits

--		 € 25,- *		

2.4		

Handleiding voor kraanbestuurders, andere talen

--		 € 35,- *		

Onderdraaiers

Bovendraaiers

Bovenwagen MK
3.1		

Handleiding

€ 190,- * 		 € 250,- *

3.2		

Wisselstukkenlijst

€ 190,- *

		 € 250,- *

4.1		

Handleiding

€ 190,- *

		 € 250,- *

4.2		

Wisselstukkenlijst

€ 190,- *

		 € 250,- *

Onderwagen MK

* Voor documenten van kranen ouder dan 15 jaar, wordt een coëfficient van 1,5 in rekening gebracht.
Elke kraan wordt geleverd met handleiding, wisselstukkenlijst en andere gerelateerde documenten.
Voor een duplicaat van deze documenten wordt een vergoeding gevraagd.
Gelieve uw bestelling te sturen naar :
Van Der Spek N.V.
Engineering Office
Fax: +32 2 583 06 24
E-mail: kristofv@vanderspek-bel.com

Alle prijzen zijn excl. BTW

3.

Documentatie

Positie

Diensten		

5.1

Kraanproefboek, duplicata			

€ 125,-

5.2

Conformiteitsverklaring en verklaring van de fabrikant, 		

€ 60,-

		

kranen vanaf 1995, duplicata

5.3

Algemeen certificaat voor het gebruik van assen, duplicata

€ 60,-

5.4

Kraanboek

1 stuk		

€ 10,-

10 stuks		

€ 50,-

1 stuk		

€ 10,-

10 stuks		

€ 75,-

5.6

Schakelschema uit de handleiding, per e-mail			

€ 25,-

5.7

Schakelschema, origineel (oude kranen, per e-mail)			

€ 60,-

5.8

Handleiding assen, CD-Rom

		

€ 60,-

5.9

Handleiding assen, papier			

€ 75,-

5.10

Kraanpas (Russische documenten)			

via LRU

5.11

Handboek mastcombinaties, papier			

€ 125,-

5.12

Handboek mastcombinaties, nalevering papier			

€ 40,-

5.13

Handboek mastcombinatie, CD-Rom			

€ 100,-

5.14

Liebherr map 70 mm

		

€ 10,-

5.15

Liebherr map 90 mm			

€ 12,-

5.16

Specifieke handboeken en handleidingen (LMB, EMS, MDE, 		

min.

MDA, ABB, FU, SPS, elektrische groepen,...) : op aanvraag		

€ 30,-

Verscheidene duplicaten van certificaten geleverd

min.

			
5.5

Kraanproef conform BGV D6

			

		
5.17
		

		

met de kraan : op aanvraag			

Deze tarieven gelden enkel voor de beschikbare documentatie.
In geval van studies of vertalingen : prijzen op aanvraag !

4.

Prijs excl. BTW

Alle prijzen zijn excl. BTW

€ 10,-

Statische berekening van kraantoepassingen en kraancomponenten

Alle nodige informatie over de meeste kraaninzetten vindt u in de documentatie die bij uitlevering van een
Liebherr torenkraan wordt meegeleverd.
Voor speciale toepassingen, moeten controles en statische berekeningen uitgevoerd worden. Tegen een kleine
vergoeding maken wij voor u alle studies en voeren wij de nodige controles uit. Voor elke aanvraag stellen wij
een offerte op om u toe te laten ons een bestelbon te laten geworden.
Wij stellen u de volgende studies ter beschikking:

Positie

Controle van

1

Volledige kraan

2

Funderingsmassief

3

Kraanbasis

4

Mast

5

Giek / tegengiek

Pagina
6-8
9
10
11 - 12
13

Dit overzicht is echter niet limitatief. Elke prestatie die niet in dit overzicht staat, zal in regie verrekend worden.
Het uurtarief (ingenieurstarief) bedraagt momenteel € 100,- excl. BTW.
Indien u een kraansamenstelling wenst waarvoor wij een controle of een speciale berekening hebben
gemaakt en waarvoor u bij ons bijkomende kraancomponenten bestelt, worden deze kosten u gecrediteerd.
De aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren aan:
Van Der Spek N.V.
Engineering Office
Fax: +32 2 583 06 24
E-mail: kristofv@vanderspek-bel.com
Om de kosten en de berekeningstijd te beperken, zijn enkele gegevens noodzakelijk:
1. Type kraan en fabricagenummer;
2. Gewenste kraanconfiguratie (gieklengte, samenstelling van de mast, kraanonderbouw,
onderwagen, funderingskruis of funderingsanker);
3. Voor inzet van de kraan met kraanverankering : informatie m.b.t. de planning, goedgekeurd door
de werf (voor zover dit mogelijk is);
4. Gegevens van de werf i.v.m. de verankeringsgeometrie in geval van verankering aan het gebouw;
5. Eventuele beperkingen eigen aan de werf in geval van een giekverankering.

5.

Statische berekening van kraantoepassingen en kraancomponenten
1. Volledige kraan

6.

Statische berekening van kraantoepassingen en kraancomponenten
1. Volledige kraan
Positie

				

			

Diensten

1.1

Prijs excl. BTW

Verandering van de hijscapaciteit
1.1.1

Vermindering van de hijscapaciteit eventueel in combinatie met tegenballast - vermindering van de
lastcurve ter reducering van hoekreacties of funderingsbelastingen
Bijkomende studies met de nodige statische berekeningen voor
de opbouwconfiguratie van de kraan, bvb. verankering aan het
gebouw, speciale configuraties, enz.

1.1.2

€ 280,-

in regie

Verhoging van de hijscapaciteit, éénmalige hijsbewegingen

Berekeningen voor speciale hijsbewegingen (overlast)
			
Verhoging van de nuttige last voor kraanbedrijf in specifieke gevallen
met nazicht van de kraanconfiguratie, standzekerheidsberekening

€ 100,-

1.2

in regie
€ 220,- (min.)

Weersomstandigheden
Gewijzigde windcriteria

1.3

in regie
€ 440,- (min.)

Alleen na raadpleging: kraaninzet bij lage temperaturen
(inzet bij ijs- en sneeuwbelasting)

in regie

Scheefstand van de kraan / verrijden op helling
Standzekerheidsonderzoek en bepaling van de verhoogde
funderingsbelasting

€ 220,-

Nazicht van het vermogen van de rijmechanismen

€ 220,-

Naberekening van de kraanconfiguratie, nazicht van aandrijvingen
(zwenkwerk, loopkat) en windvrijstelling

in regie
€ 280,- (min.)

			
Kraaninzet op een ponton met noodzakelijke controles
(stabiliteit, langsligging)

in regie

1.4

Vervormingsberekeningen

€ 220,-

Mast van de kraan : horizontaal
Giek : horizontaal en verticaal

€ 390,-

Alle prijzen zijn excl. BTW

7.

Statische berekening van kraantoepassingen en kraancomponenten
1. Volledige kraan
Positie

Diensten

Prijs excl. BTW

1.5

Aanbrengen van publiciteitspanelen op de kraan

in regie
€ 600,- (min.)
			
- Aanbrengen van publiciteitsstructuren op de mast of op de giek / tegengiek
- Controle van de kraanconfiguratie
- Stabiliteitsstudie

1.6

Specifieke berekeningen

Controle volgens andere basisberekeningen (normen / richtlijnen)
in regie		
					
Berekening voor kraaninzet op gevoelige sites
in regie
(in de buurt van elektrische centrale, spoorwegen, enz.)
			
Aardbevingsonderzoek
in regie
			
Vastlegging van de eigenfrequentie :
- Vrijstaande kraanconfiguratie
- verankerde kraan (afhankelijk van het aantal verankeringen
en aantal montagestappen) per verankering

€ 220,€ 170,-

Anders inschalen van de kraan wegens andere kraansamenstelling
(vb. grijperbedrijf, overslagbedrijf)

in regie

Bepalen van hijsklasse en gebruiksklasse volgens DIN (classificatie)
Controle van de kraanconfiguratie (onderzoek bedrijfszekerheid in functie van
de gebruiksduur)
Berekening van de toelaatbare hijscurve

8.

Alle prijzen zijn excl. BTW

Statische berekening van kraantoepassingen en kraancomponenten
2. Fundering
Positie
2.1

2.2

Diensten

Prijs excl. BTW

Berekening blokfundament
Opgave van de afmetingen van het massief in functie
van de toelaatbare gronddruk
zonder bewapeningsplan

€ 110,-

Speciale fundering
- Stabiliteitscontrole

in regie

- Bewapeningsvoorstel

2.3

2.4

Funderingsanker (bijzondere uitvoering)
Berekening met voorstel van de constructie

€ 330,-

Slechte montage van het funderingsanker
(te grote overbouw, verschillende inbouwhoogtes)

in regie

Herberekening en saneringsmaatregelen

Alle prijzen zijn excl. BTW

9.

Statische berekening van kraantoepassingen en kraancomponenten
3. Sokkel
Positie

Diensten

Prijs excl. BTW

3.1

Naberekening onderwagen, respectievelijk
funderingskruis voor verhoogde belasting
		
Bepaling van eventuele versterkingen, inclusief stabiliteitscontrole

€ 560,-

3.2

Berekening voor speciale onderwagens, portalen of
ondersteuningconstructies

in regie

3.3

Vastleggen der belastingen voor
kraanopbouw op vreemde constructies met
stabiliteitsonderzoek

€ 330,-

3.4

Onderzoek van kraansamenstellingen die
afwijken van deze vermeld in de handleiding,
op Liebherr onderwagens of funderingen

€ 220,-

Belastingsvergelijking met stabiliteitsstudie
3.5

Kraansamenstelling met gebruik van onderwagens
van een vorige generatie

€ 445,- 		

Vereenvoudigde naberekening volgens actuele berekeningsvoorschriften

3.6
Overstroming of onderdompeling
in regie
						
Stabiliteitstudie met inachtneming van de opwaartse stuwkracht /
stroming - Berekening van de verhoogde centrale ballast

3.7

Trekverankering (onderwagen / funderingskruis)
Bepaling van de verankeringskrachten en vereenvoudigde berekening
van de constructie

10.

Alle prijzen zijn excl. BTW

€ 280,-

Statische berekening van kraantoepassingen en kraancomponenten
4. Mast
Positie

Diensten

Prijs excl. BTW

4.1

Kraaninzet - klimmen in een gebouw
Berekening voor een bouwconstructie met studie van inklemmingshoogtes en				
kraanoverstand en bepaling van verankeringskrachten in de as van de mast.
- 1 klimfase
- elke extra klimfase

4.2

€ 280,€ 110,-

Kraaninzet - klimmen aan een gebouw
Studie en bepaling van de verschillende opbouwfasen van de kraan

Bepaling van de verankeringkrachten in de as van de mast.
				
Onderzoek van de inzetbaarheid van de standaard Liebherr- afspanstangen			
Herberekening van de eventuele mastprofielbuiging door het veranderen
van de verankeringshoogte met nazicht voor het eventueel plaatsen van
mastverstevigingen.		
- met 1 verankering
- per bijkomende verankering

€ 280,€ 110,-

Bepaling van de krachten in de afspanstangen en ter hoogte van de
€ 170,verankeringsplaten (verankering met 3 of 4 afspanstangen)			
Statische berekening voor een speciale verankering, eigen aan de bouwwerf,
met nazicht van de dimensionering van de door de werf voorgestelde
constructie.

in regie

Extra studie van de verankeringsconstructie op zich, incl. schets van deze
constructie.

in regie

4.3
Kraanmast verankerd met kabels.
		
Statische berekening van de kraanconfiguratie.
Berekening van verankeringskrachten met bepaling van de kabeldiameter
en aan te brengen voor spankracht.
- met 1 verankeringsvlak
- per bijkomend verankeringsniveau

Alle prijzen zijn excl. BTW

€ 1000,€ 445,-

11.

Statische berekening van kraantoepassingen en kraancomponenten
4. Mast
Positie

Diensten

Prijs excl. BTW

4.4

Aanbrengen van extra windoppervlakken in de kraanmast

4.4.1

Montage van lift voor kraanman

€ 280,-

4.4.2
Monteren van publiciteitspanelen in de mast
€ 335,			
- Controle en bepaling van de kraanconfiguratie
- Stabiliteitstudie
4.5

Grotere kraanopbouw (zoals opgegeven in de handleiding)
€ 280,resp. verkeerde samenstelling van en voorgeschreven
kraanopbouw
		
- Vaststelling onder welke voorwaarden de kraansamenstelling toelaatbaar is				
- Controle van de kraanconfiguratie
- Stabiliteitsonderzoek

4.6

Studie van kraansamenstellingen die afwijken van deze
vermeld op de standaard databladen

€ 220,-

- Verhoging van de hoogte onder haak
- Kraansamenstelling komt niet overeen met deze vermeld in de handleiding

4.7

Samenstelling van kraantorens bestemd voor opbouw
van betonpomp bepaling van de belasting

€ 445,-

- Statische berekening van de kraantorens
- Stabiliteitsonderzoek

4.8

Gebruik van kraanelementen voor toepassingen die
geen betrekking hebben op een kraaninzet (enkel na
voorafgaand akkoord)
(bvb.als tijdelijke brug, ter bevestiging van publiciteitspanelen, antennemast ,
hulpmontage,..)

in regie

Opmerking : controleerbare gegevens dienen ter beschikking worden gesteld !
4.9

Controle van de opbouwsituatie bij onderbreking
€ 335,- 		
van montage
			
- Controle (statische berekening) van de kraanconfiguratie
- Stabiliteitstudie

12.

Alle prijzen zijn excl. BTW

Statische berekening van kraantoepassingen en kraancomponenten
5. Giek/ tegengiek

Positie 		

Diensten							

5.1		

Vastzetten van de giek - buiten dienst (bovendraaier)

		
		
		
		
		
		
		

- Controle van de kraanconfiguratie
- Bepaling van de verankeringsgeometrie en berekening van
de verankeringskrachten
- Controle van een eventuele vermindering van de max. windbelasting
- Stabiliteitsonderzoek
- Eveneens geldig voor aanvragen voor onderdraaiers in geval de
giekafspanning afwijkt van deze vermeld op de databladen.

5.2		

Montage van publiciteitspanelen op de giek of de tegengiek

		
		
		

- Controle van de windvrijstelling
- Controle van het zwenkvermogen bij aanbrenging enkel op de giek
- Stabiliteitstudie

5.3		
		

Gieksamenstelling of giekafspanpunt niet conform aan deze
vermeld

		
		

in de handleiding - speciale gieklengtes
Statische berekening van de giek met bepaling van de draaglastcurve

5.4		

Verkeerde tegenballast

		

Onderzoek belasting en stabiliteitsonderzoek

5.5		
Controle van de montageprocedure
			
		
- Giekombouw bij staande kraan
		
- Controle belasting en stabiliteitsonderzoek

Alle prijzen zijn excl. BTW

Prijs excl. BTW
€ 280,-

€ 280,-

in regie

€ 220,-

€ 335,-

13.

Technische fiches - veiligheidsplannen infosessie
1. Technische fiches
Voor standaard samenstellingen van de kraan, waarvan alle informatie terug te vinden is in de handleiding
van de kraan, vragen wij om, voorafgaand aan de montage, de handleiding te raadplegen. Bij effectieve
montage van de kraan in de gekozen samenstelling wordt dan voorafgaandelijk, kostenloos, een technische
fiche opgesteld. In het geval van een huurkraan wordt de nodige informatie opgestuurd met het huurcontract.
Hieronder vindt U de tabel met onze tarieven per kraan en per werf :

Positie

Dienst							

Prijs excl. BTW

Technische fiches - standaard samenstellingen
1.1 Eerste studie

gratis

1.2 Tweede studie

€ 50,-

€1.3 Derde studie

€ 100,-

2. Veiligheidsplannen
Voor ons standaard veiligheidsplan en risicoanalyse vragen wij u om onze website te raadplegen
(www.vanderspek-bel.com). U kan beiden eenvoudig downloaden.
Gedetailleerde veiligheidsplannen met specifieke eisen

€ 500,-

3. Infosessie
Indien er voldoende vraag is, kunnen wij eveneens een infosessie in onze kantoren inplannen aangaande
opzoekingen in de handleidingen, opbouw van de technische fiches, uitleg over ons algemeen veiligheidsplan.
Vanzelfsprekend staan wij steeds ter beschikking voor al uw vragen.

14.

Alle prijzen zijn excl. BTW

Software
Positie
Titel
		
1

2
		

3

Prijs per stuk
Prijs excl. BTW

CAD Kraanplanner - CD ROM

gratis

Berekening van de hoekreacties voor MK kranen
(draaglast en hoekreacties) - CD-ROM

gratis

Torencombinaties en verankeringen aan het gebouw - CD-ROM

€ 150,-

Opleiding
Opleidingen voor techniekers van de buitendienst

Voor meer informatie contacteer :
VAN DER SPEK N.V.
Erik VAN AUDENRODE
Engineering Office
Fax: +32 2 582 48 28
E-mail: erikv@vanderspek-bel.com

Alle prijzen zijn excl. BTW

15.

Opleiding
1 Werfleiders, studieburelen en opslag / depot verantwoordelijken:
Thema:
Economische strategie en optimalisatie van het gebruik van torenkranen
Duur:
2 x een halve dag (ongeveer 3, 4 uren per dag)
Plaats:
Scholing Ternat / Van Der Spek N.V.
Door:
John Galoy en/of Erik Van Audenrode
Prijs:
Gratis
Aantal deelnemers:
Min. 5 - Max. 25
Varia:
Documentatie en lunchpakket incl. een attest

2 Opleiding kraanmannen (praktijk):
Thema:
Duur:
Plaats:
Door:
Prijs:
Aantal deelnemers
Varia:

Besturing Litronic en Fr. Tronic kranen van Liebherr
1 x een halve dag (ongeveer 3, 4 uren)
Rechtstreeks op de werf van de klant of bij Van Der Spek
Ervaren technieker van Van Der Spek N.V.
€ 60,- / uur (excl. verplaatsingskosten en kilometervergoeding)
Min. 1 - Max. 2
Attest

3 Opleiding kraanmannen (theorie):
Thema:
Duur:
Plaats:
Door:
Prijs:
Aantal deelnemers:
Varia:

Besturing Litronic en Fr. Tronic kranen van Liebherr
1 x een halve dag (ongeveer 3, 4 uren)
Scholing Ternat / Van Der Spek N.V.
Ervaren technieker van Van Der Spek N.V.
€ 300,- / halve dag (forfait)
Min. 2 - Max. 5
Documentatie en lunchpakket incl. een attest

4 Opleiding techniekers (praktijk):
Thema:
Duur:
Plaats:
Door:
Prijs:
Aantal deelnemers:
Varia:

Algemeen onderhoud en diagnose Liebherr torenkranen
1 week (werkdagen)
Samen met onze techniekers van de buitendienst van Van Der Spek
Ervaren techniekers van Van Der Spek N.V.
€ 600,- / week (forfait)
Min. 1 - Max. 2
Attest

5 Opleiding techniekers (theorie)
Thema:
Duur:
Plaats:
Door:
Prijs:
Aantal deelnemers:
Varia:

16.

Algemeen onderhoud en diagnose Liebherr torenkranen
2 x een halve dag (ongeveer 3, 4 uren per dag)
Scholing Ternat / Van Der Spek N.V.
Ervaren techniekers van Van Der Spek N.V.
€ 300,- / halve dag (forfait)
Min. 2 - Max. 5
Documentatie en lunchpakket incl. een attest

Alle prijzen zijn excl. BTW

Notities

17.

Notities

18.

19.

Industrielaan, 10
1740 Ternat
Tel: +32 2 582 29 79
Fax: +32 2 582 48 28
e-mail: sales@vanderspek-bel.com
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