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Service Supplier

Heﬀen & hijsen

Voor al uw hef- en hijsmiddelen is AquaSafety dé vertrouwde leverancier en
inspecteur. Wij analyseren uw specifieke bedrijfssituatie en stemmen samen met
u de hijs- en heftoepassingen af op uw bedrijfsvoering.
Ook voor het keuren en certificeren van
uw hef- en hijstoepassingen bent u bij
ons aan het juiste adres. Wij zijn een
erkend en gecertificeerd keuringsinstituut.

Aanslagmiddelen

AquaSafety levert, inspecteert en keurt
uw aanslagmiddelen op vakkundige
wijze conform de geldende normen.
Zo bent u verzekerd van kwaliteit.
U kunt bij ons terecht voor een
groot assortiment aanslagmiddelen
& hijsgereedschap, zoals:
• Harpsluitingen
• Hijsklemmen
• Hijsbanden/ Rondstroppen
• Hijshaken
• Kabels
• Kettingwerk en samenstellen
• Verbindingsschalmen
• Hydraulisch hefgereedschap
• Takels (mechanisch, elektrisch,
pneumatisch)

Hijsmiddelen

AquaSafety is al jaren dé vertrouwde
leverancier van hijsmiddelen,
hijsbanden, spanbanden, kettingen en
stroppen. AquaSafety verkoopt, keurt
en inspecteert al uw materiaal snel en
vakkundig.

Onderhoud

Voorkom ernstige ongevallen door
tijdig onderhoud te plegen aan uw
hijsmiddelen. Onze erkende en
gekwalificeerde Keurmeesters en
inspecteurs voeren reparaties en onderhoudswerkzaamheden vakkundig uit.

Hijsmiddelen keuren

Hijsmiddelen dienen gekeurd te worden
door een erkend instituut. AquaSafety
is hét gecertificeerde keuringsinstituut
voor al uw hijsmiddelen. Wij zijn in bezit
van een trekbank, wij keuren, onderhouden en repareren uw hef- en hijsmiddelen, valbeveiliging en NEN 3140
arbeidsmiddelen.

Opleiding & Training

AquaSafety is specialist in het aanbieden
van veiligheidsopleidingen. Ook voor
opleidingen op het gebied van het verplaatsen van lasten kunt u bij ons terecht.
Voorkom onnodige ongevallen en volg
deze praktijkgerichte opleiding. Tijdens
de opleiding leert u hoe u zware lasten op
een veilige manier kunt verplaatsen door
middel van hijsen en heffen.

Deskundige Keurmeester

Vertrouw ook op de deskundigheid en
ervaring van onze Keurmeesters. Zij inspecteren, keuren en certificeren uw hijsmiddelen en geven u bruikbare adviezen.

Uw veiligheid, onze zorg
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