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Wagenborg Engineering is hét 
onafhankelijke engineeringsbureau dat 
actief is op het gebied van zwaar transport 
en hijswerk. Wagenborg Engineering is het 
antwoord op de toenemende vraag naar 
specifieke kennis en bewezen expertise. 

Onze missie is het bieden van veilige en innovatieve 
oplossingen op maat. Dankzij een schat aan 
praktijkervaring en kennis zijn onze engineers in staat 
u deze oplossingen aan te reiken en proactief met u 
mee te denken.  Zo bent u verzekerd van de beste 
service en kwaliteit.

We hebben een enorme track record van succesvol 
afgeronde projecten. Al meer dan 150 jaar 
ontwikkelen we oplossingen in de zwaar transport en 
hijsengineering. 

Wij staan voor veiligheid en zekerheid. Dat zijn onze 
belangrijkste speerpunten, zodat u verzekerd bent van 
de beste en meest veilige oplossing voor uw vraagstuk. 
Betrouwbaar en doordacht. 

Wagenborg Engineering. Uw vakkundige, efficiënte 
en onafhankelijke partner!
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ERVARING 
& 
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“Onze ervaren 
engineers bieden 
u dé oplossing!”



EngineeringE

Engineering

Hijs- en transport engineering   

 Rigging plannen

Alternatieve verplaatsingstechnieken

Ladingzekering
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“Onze ervaren 
engineers bieden 
u dé oplossing!”



EngineeringE

Consultancy

    Visualisaties: 3D animaties en  

    renderingen

    Design reviews

    Installatie en ontmanteling  

    concepten

    Beheer- en onderhoudsplannen



Wagenborg Engineering is uniek in 
de zwaar transport- en hijswereld door de  
bijzondere combinatie tussen praktijkervaring en  
specialistische kennis. Wij werken alleen volgens 
internationaal erkende normen en standaarden. 
Zo blijft de hoogste kwaliteit gewaarborgd.

Altijd de juiste oplossing, daar staan we voor.

Waarom Wagenborg Engineering?

 Jarenlange praktijkervaring

 Uitgebreide kennis van de markt en recente 
 technologische ontwikkelingen

 Direct en persoonlijk contact 

 Snelle service en bewezen kwaliteit

Consultancy

“Laagdrempelig en  
persoonlijk contact”



Ontwerp & Constructie

    Projectmanagement 

    Ontwerp van hijs- en transport- 

    constructies

    Structurele verificatie

    Fabricage support

    Testen van nieuw en bestaand  

    equipment

    Inbedrijfname 



Ontwerp & Constructie

“Vakmanschap in 
engineering”



Field Support

“Bewezen expertise en 
kwaliteit”



Field Support

Route-onderzoek en  

haalbaarheidsstudies

Coördinatie, supervisie en  

consultancy tijdens uitvoering van  

hijs- en transportoperaties

Meer weten over de mogelijkheden van 
Wagenborg Engineering voor ú? 

Neem vrijblijvend contact op 
met onze experts!

Wagenborg Engineering
Diamantstraat 20
7554 TA Hengelo
Nederland

Tel. +31 (0)88 050 5100
engineering@wagenborg.com
www.wagenborg.com/engineering





“Wagenborg Engineering. 
Uw allround specialist in zwaar 
transport en hijsengineering.”
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