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MOVED BY KNOWLEDGE.
Met de juiste kennis verplaats je alles. Of het nu een kleine of grote complexe machine
is, een productielijn of een complete productieplant. Jozef Hermans Industrial Movers
is gespecialiseerd in industriële verhuizingen. Al meer dan 70 jaar kijken wij verder
waar anderen stoppen. En onderscheiden wij ons met een gedegen projectmatige
voorbereiding en een slimme en slanke uitvoering. Met onze kennis en ervaring,
het nieuwste exceptioneel materieel en vakbekwame projectleiders en monteurs
(ver)plaatsen wij productiemachines waar ook ter wereld.

ONZE SPECIALISTISCHE DIENSTEN
“Als niemand die machine eruit krijgt, bel dan maar Jozef Hermans.” Een uitspraak
die wij in onze markt vaak horen en die wij met onze diepgaande kennis van
industriële verhuizingen ook dagelijks waarmaken. Wat een normaal verhuisbedrijf
niet meer voor u verplaatst en vervoert, daar beginnen onze diensten. Wij zijn uw
specialistische partner voor:

- INDUSTRIËLE VERHUIZINGEN
- DEMONTAGE EN MONTAGE
- GESPECIALISEERD MACHINEVERVOER
- INTERNATIONAAL SPECIAAL TRANSPORT
- MACHINEOPSLAG EN VERPAKKEN

INDUSTRIËLE VERHUIZINGEN

DEMONTAGE EN MONTAGE

Wij hebben ons toegelegd op industriële verhuizingen

Onze vakbekwame medewerkers bieden u met

van zowel losse productiemachines, productielijnen

behulp van specialistisch materieel assistentie

als complete fabrieken. Daaronder verstaan wij

bij complexe machine(de)montageprojecten. De

interne machineverplaatsingen maar ook realloca-

uitvoering kan in samenwerking met de OEM, de

ties van productielocaties in binnen- en buitenland en

machineleverancier, uw eigen technische dienst,

zelfs overzees. Omdat ons materieel compact is en in

of onder onze regie. Wij beschikken over elektrische,

normale containers vervoerd kan worden, kunnen wij

op afstand bedienbare heftrucks, pick & carry kranen,

het wereldwijd voor u inzetten. Wij beschikken over

transportrollen, plateauwagens en telescopisch

unieke, elektrisch aangedreven heavy lift apparatuur

hydraulische gantry systemen die machines

die veelal radiografisch wordt aangestuurd. Logge

en objecten tot 400 ton in zijn geheel kunnen

kraanconstructies zijn daardoor overbodig. In de loop

transporteren. Waar nodig ontwikkelen en bouwen

der jaren hebben wij veel ervaring opgebouwd met

wij hulpstukken om het verplaatsen van uw

het in zijn totaliteit verplaatsen van machines.

machines vlekkeloos te laten verlopen.

Uw machine heeft er minder onder te lijden en is
weer sneller inzetbaar.

“Met de juiste kennis
verplaats je alles”
Jozef Hermans

GESPECIALISEERD MACHINEVERVOER
Productiemachines die niet op een standaard trailer
passen, vervoeren wij op een veilige en gecontroleerde
manier met behulp van speciaal transportmaterieel.
Dit materieel is, indien gewenst, voorzien van een
huif zodat uw machine schoon en droog op de gewenste locatie arriveert. Geconditioneerd horizontaal
en verticaal gespecialiseerd machinevervoer is één
van de vervoersspecialismen die wij in eigen beheer
uitvoeren. Daarbij houden wij nauwgezet rekening
met alle factoren die mogelijk van invloed zijn op de
uitvoering zoals machinegewicht, machineafmetingen
en de omgevingsomstandigheden.

INTERNATIONAAL SPECIAAL TRANSPORT

MACHINEOPSLAG EN VERPAKKEN

De oorsprong van Jozef Hermans Industrial Movers

In ons ‘hotel’ voor productiemachines beschikken

ligt in het internationaal speciaal transport.

wij over eigen materieel om objecten tot 400 ton

Wij zijn volledig op de hoogte van de geldende

te vervoeren, te hijsen, te verpakken en tijdelijk

regelgeving over vergunningen en de begeleiding van

voor u op te slaan. Ook als er geen industriële

exceptioneel wegtransport in alle Europese landen.

verhuizing aan vooraf gaat, kunnen wij de tijdelijke

Buitenproportionele ladingen die extreem zwaar,

opslag voor u verzorgen op onze locatie in Venlo.

lang, hoog of breed zijn transporteren wij voor u naar

Onze hallen met een totale capaciteit van 9.000 m2

de gewenste bestemming. Onze ervaren chauffeurs

kunnen daarnaast worden gebruikt voor repara-

en ons veelzijdige wagenpark staan daarbij garant

ties, machineonderhoud of andere value added

voor een professionele uitvoering.

logistics.

Onze vestiging ligt aan de havenkade in Venlo.
Wij kunnen hierdoor direct en snel aansluiten op
het uitgebreide rivierennetwerk voor breakbulkladingen die niet over de weg vervoerd kunnen
worden. Door onze ruime ervaring met breakbulk
kunnen wij u ook op dit gebied een pasklare en
financieel aantrekkelijke oplossing bieden.

Onze projectmanagers hebben
de expertise en technische
achtergrond om te bepalen op
welke manier uw machine snel,
veilig en efficiënt verplaatst
kan worden.

SLIMME WERKWIJZE:
INNOVATIEF,
MILIEUVRIENDELIJK
EN VEILIG

Een mogelijke opdracht voor een industriële
verhuizing begint bij Jozef Hermans Industrial
Movers met een analyse en inventarisatie op
locatie. U wordt bezocht door één van onze
projectmanagers. Zij hebben de expertise en
technische achtergrond om te bepalen op welke
manier uw machine snel, veilig en efficiënt
verplaatst kan worden. Gaat u uiteindelijk
akkoord met onze aanpak en offerte, dan doen
wij er bij de uitvoering alles aan om uw
medewerkers en productieprocessen zo weinig
mogelijk hinder te laten ondervinden van onze
activiteiten.

INNOVATIEF

VEILIG

Inventiviteit zit in ons DNA. Juist door onze slimme

Als het over veiligheid gaat, doen wij geen

en slanke manier van verhuizen zijn wij in staat om

concessies. Onze mensen beschikken over de

tijd en geld voor u te besparen. Wij analyseren uw

vakgerichte opleidingen (o.a. VCA), kennis,

situatie en stemmen onze aanpak en het materieel

ervaring en middelen om uw opdracht van begin

er nauwkeurig op af, zodat uw project de kortst

tot eind veilig uit te voeren. Het materieel en

mogelijke doorlooptijd krijgt. Alle industriële

gereedschap dat wij daarbij inzetten is vanzelf-

verhuizingen voeren wij uit met modern, elektrisch

sprekend CE-gecertificeerd en wordt periodiek

aangedreven materieel. Wij lopen daarmee voorop

gekeurd.

in de Nederlandse (industriële) verhuisbranche.

MILIEUVRIENDELIJK
Omdat wij uitsluitend werken met elektrisch
aangedreven materieel, voldoen wij aan de arboen milieueisen die in uw bedrijf en branche gelden.
Voor u betekent dit o.a. geen geluidsoverlast en geen
hinderlijke uitlaatgassen op de werkvloer.
Bij industriële verhuizingen gaan wij er in principe
vanuit dat onze vrachtwagens niet uw fabriek in
hoeven te rijden. Met onze hefportalen en heftrucks
zijn wij in staat om alles milieuneutraal vanuit de
fabriek naar onze vrachtwagens te verplaatsen en
vice versa.

OOK ACTIEF IN
UW BRANCHE
Jozef Hermans Industrial Movers heeft als
industrieel verhuisspecialist door de jaren naam
gemaakt in uiteenlopende branches en sectoren.
Wij zijn de vaste verhuispartner voor kleine en
grote bedrijven die vaak wereldwijd actief zijn in
o.a. de volgende branches:

- GRAFISCHE INDUSTRIE;
- KARTONNAGE-INDUSTRIE;
- METAALVERVORMINGSINDUSTRIE;
- METAALVERSPANINGSINDUSTRIE;
- MACHINEASSEMBLAGE;
- AUTOMOTIVE;
- LEVENSMIDDELENSECTOR;
- MEDISCHE INDUSTRIE;
- CLEANROOM BRANCHE;
- KUNSTSTOFINDUSTRIE;
- CIVIELE TECHNIEK;
- (PETRO)CHEMIE.
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Complexe industriële
verhuizing in het
vooruitzicht?
Neem voor meer informatie contact
op met ons team:
Tjalkkade 4, 5928 PZ Venlo
T. +31(0)77 382 7045
info@jozefhermans.nl

ACTUELE PROJECTEN?
BEKIJK ONZE WEBSITE
WWW.JOZEFHERMANS.NL

