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Nieuw 500 tons hefportaal voor Wagenborg Nedlift! 
 
Onlangs heeft Wagenborg Nedlift een nieuw vierpunts-hefportaal met een capaciteit van 500 ton in 
gebruik genomen. Het hefportaal wordt onder andere ingezet bij het lossen en plaatsen van zware 
machines en voor het handelen van zwaar equipment in ruimtes met beperkte hijshoogte. 
 
De nieuwkomer maakt gebruik van de modernste technieken om inzetmogelijkheden, opbouwtijd, 
bediening en veiligheid optimaal samen te laten komen. In samenwerking met de fabrikant zijn er 
bovendien specifieke aanpassingen gedaan die het projectteam van Wagenborg Nedlift (bestaande uit 
operationeel medewerkers, de afdeling KAM, afdeling engineering en de Materieeldienst) had 
ingebracht.  
 

Zo is het werken op hoogte bij het 
opbouwen van het portaal nu veilig 
uit te voeren door aanpak bij de bron; 
de portalen zijn voorzien van een 
antislip loopbordes en 
randbeveiliging. 
 
Verder is er veel aandacht besteed 
aan de elektronische side shift. Dit is 
de zijwaartse beweging van de last 
op hoogte. Enkele technische 
aanpassingen aan het portaal leidden 
tot een veiligere en efficiëntere 
werkwijze tijdens een side shift. 
 
Alle functies van het hefportaal zijn te 
bedienen en af te lezen via de 
afstandsbediening. De operator kan 
zo op enige afstand van het portaal 

en de te hijsen last werken, wat de veiligheid van de operators ten goede komt. 
 
Het portaal is voorzien van een zelf regelende nivellering, waardoor exact horizontaal hijsen en 
zakken is gegarandeerd. Ook het verrijden van het portaal over de rails wordt elektronisch 
aangestuurd en bewaakt, zodat de gelijkloop perfect is.  
 
Inmiddels zijn de eerste projecten 
met het nieuwe hefportaal al 
uitgevoerd, tot volle tevredenheid 
van onze medewerkers en 
opdrachtgevers! 
 
 
 

Meer weten over deze en 
andere oplossingen op het 
gebied van veiligheid en 
innovatie? Neem dan contact 
op met onze HSE-Q afdeling: 
nedlift.kam@wagenborg.com 


