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Hoogwerkbeurs voor handelaren
Apex-beurs 2017 in Amsterdam: veel moois

Het Italiaanse CO.ME.T heeft een 
aantal vernieuwingen doorge-
voerd, onder andere bij de vracht-
wagenhoogwerkers, leverbaar 
onder de naam Eurosky in een 
hele serie, van 18 meter tot 31 me-
ter werkhoogte. Maar onze aan-
dacht werd toch getrokken door
deze X-range, supercompacte 
hoogwerkers tot 12 meter die op 
allerlei dragers kunnen worden 
gemonteerd, zoals in de laadbak 
van een pick-uptruck, maar ook 
op een aanhanger dus.

Een mooie toepassing 
van 3D-techniek bij de 
Amerikaanse hoogwer-
kerfabrikant JLG: zo’n 
groot zelfrijdend mon-
ster leren besturen en 
gebruiken zonder daad-
werkelijk in dat wiebeli-
ge  kor f je  te  hoeven 
plaatsnemen. Goed om 
mee te beginnen voor 
het echte werk. 

Even goed kijken! De bestuurder in 
de korf van de Versalift VIX-240 
demonstreert de beweeglijkheid 
van zijn machine. Hij bevindt zich 
helemaal zijdelings van zijn eigen 
truck, achter de auto die ernaast 
staat.  

Het Italiaanse Palazzani toonde 
een nieuwe uitvoering van de TZ-
serie, een spinhoogwerker met 33 
meter werkhoogte en een reach 
van 16,5 meter met een korfbelas-
ting van 250 meter.

Het Amerikaanse Genie had 
binnen het grootste beurs-
oppervlak en presenteerde 
zich als de wereldleider. Op-
vallend gepresenteerd werd 
een relatief kleine vinding: 
de fall-arrest-bar, een (gele) 
beugel  die  aan de korf 
wordt bevestigd en waar-
door je aangelijnd uit de 
korf kunt stappen en bij-
voorbeeld op een dak aan 
de slag kunt gaan. 

Bronto was het actiefste 
bezig op het buitenterrein: 
mensen stapten steeds in 
groepjes in om tot 70 meter 
hoogte te worden gebracht
met de nieuwe S70XR. Een 
zeer hoge hoogwerker, en 
bovendien een voertuig 
dat met een lengte van 11,2 
meter en een gewicht van 
32 ton overal in de Euro-
pese Unie zonder extra 
toestemming de weg op 
mag.

De Duitse spinhoog-
werkerbouwer Teu-
pen vernieuwde zijn 
aanbod. De nieuwe 
T-serie heeft een veel 
verder bereik en een 
groter draagvermo-
g e n .  O o k  k a n  d e 
hoogwerker rond-
draaien boven zijn 
stabilisatoren en hoeft de machine niet meer loodrecht boven de stabili-
satoren te ‘hangen’, hij kan daardoor nog beter in nauwe ruimten wor-
den gebruikt. 

Het Italiaanse Genius verraste een 
tijdje geleden al met een voetgan-
gerstunnel van aluminium voor 
bescherming bij bouwwerkzaam-
heden. Nu toonde het bedrijf ook 
een licht, verrijdbaar, hydraulisch 
te besturen… ja, wat is het? Een 
hoogwerkertje, schaarlift? Hoe 
noem je zoiets?

Hoe vaak kom je zó dichtbij de sta-
len ‘muur’ die een grote schaarlift 
van Holland Lift kan vormen? Vast 
niet vaak, vooral omdat je als schil-
der een apparaat als dit bepaald 
niet vaak zult huren. Zowel elek-
trisch als op diesel brengen deze 
liften lasten tot 1000 kilo naar een 
hoogte van 34 meter.

Als we het goed hebben gezien, 
was dit de grootste van de show: 
de Palfinger P 1000 Top Klasse, met 
een werkhoogte van liefst 102,5 
meter, een reikwijdte van 35 meter 
en een korflast van 530 kilo. De 
complete equipe weegt 6000 kilo.

Het Italiaanse CMC 
kwam met een nieu-
we 22 meter-auto-
hoogwerker, de PLA 
220. Dat is een mooie 
werkhoogte, maar de 
machine is wel be-
perkt in zijn bewegin-
gen. Daar zullen het 
gewicht en de prijs 
dan ook wel naar zijn.

Steigerfabrikant Altrex is al sinds jaar 
en dag de enige steigermaker die expo-
seert op de Apex. De fabrikant levert 
wereldwijd veel aan verhuurbedrijven 
en ontmoet zijn klanten dus hier. Ge-
toond werden de onlangs geïntrodu-
ceerde vernieuwde  Safe Quick-beu-
gels, voor het opzetten van rolsteigers 
en ook het modulaire daksysteem voor hangbruggen: een demontabele, 
tot 3 meter uitschuifbare balk, met zijn kenmerkende ‘top-support’, een 
kabel die over de top van de standaard loopt.

Het Italiaans-Nederlandse Oil&Steel 
presenteerde de Snake 2010 H Plus, 
een hoogwerker met een werkhoogte 
van 20 meter, met een uitstekend zij-
delings bereik, gemonteerd op een 
aangepaste Iveco-truck, samen maar 
3300 kilo zwaar. Bovendien kan er 
worden gevarieerd in de breedte van 
de stempels: je kunt vlak bij een gevel 
komen en dan de stempels aan de 
straatkant verder uitschuiven.

Manitou lanceerde twee nieu-
we hoogwerkers in het 22-me-
tersegment. Het ontwerp en de 
techniek zijn afkomstig van de 
modellen van 26 en 28 meter 
die de Franse hoogwerkerbou-
wer al had. Er zijn twee 22TJ-
modellen: één relatief lichte, 
compacte, en één veel robuus-
tere die een korfgewicht van 
350 kilo aankan. Deze 220 TJ+ 
ziet Manitou als vooral ge-
schikt voor de verhuurmarkt.
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AMSTERDAM – Het was druk op de Apex-beurs in Amsterdam, zo-
wel qua exposanten als qua bezoekers. Waren dat bij eerdere uitvoe-
ringen ook wel schilders-, bouw- of tuinierbedrijven, op zoek naar een 
mooie nieuwe hoogwerker, tegenwoordig is de beurs toch eerst en 
vooral voor de internationale verhuurmarkt. Fabrikanten benadrukten 
vooral het bedieningsgemak, de robuustheid en de internationale toe-
latingen voor hun modellen. Nog steeds heel interessant voor wie wel 
eens een hoogwerker huurt. 


