HOOGWERKERS

De verhuur van hoogwerkers is een van de vele specialiteiten van Brand Energy & Infrastructure
Services. Dagelijks worden in Nederland honderden hoogwerkers van BRAND ingezet
voor elke denkbare activiteit. De hoogwerkers en hefsteigers passen in het total access
concept van BRAND, waarbij vanuit de behoefte van de klant de meest efficiënte oplossing
wordt toegepast.
BRAND is lid van IPAF (International Powered Access Federation), de organisatie die zich
wereldwijd inzet voor een veilig en effectief gebruik van hoogwerkers en hefsteigers.

HOOGWERKERS
Hoogwerkers
BRAND heeft een breed assortiment schaarhoogwerkers,
kniktelescoophoogwerkers en telescoophoogwerkers. Vele specials
maken het pakket compleet: spinhoogwerkers, autohoogwerkers,
hoogwerkers met extra brede werkplatforms en vele andere unieke
hoogwerkers.
Klanten kunnen rekenen op een moderne verhuurvloot. Zo zijn units
uitgerust met GPS Track & Trace systemen en zijn diesel aangedreven
hoogwerkers voorzien van de nieuwste roetfilters. Ook de uiterst
milieuvriendelijke en geluidsarme hybride (knik)telescoophoogwerkers
behoren tot de verhuurvloot.
De hoogwerkers worden professioneel onderhouden door de 
eigen materieeldienst van BRAND. Alle machines zijn in een prima
technische staat waardoor werkzaamheden op hoogte veilig kunnen
worden uitgevoerd.
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Hefsteigers
BRAND biedt een vloot moderne hefsteigers in zowel enkelmast als
dubbelmast uitvoering. De masten kunnen daarbij zowel op vaste voet
als op elektrisch aangedreven onderwagens geplaatst worden.
Door de verstelbaarheid van de platforms kan er op elke gewenste
hoogte worden gewerkt. De hefsteigers worden door BRAND
vakkundig op locatie gemonteerd.
Opleidingen en inspecties
Op de trainingslocatie van BRAND in Arkel wordt de cursus “Bediener
Hoogwerker” georganiseerd. Deze cursus wordt ook afgenomen onder
IPAF certificering en specifiek voor de petrochemie onder toezicht van
SSVV/SOG. Naast de hoogwerker opleidingen organiseert BRAND
ook toolbox meetings op maat waarbij de aandachtspunten voor
efficiënt en veilig werken worden besproken. Tevens heeft BRAND
gecertifieerde inspecteurs voor het keuren van gordels, valbeveiliging,
ladders en trappen.
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