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EAGER.STERK

10-15% meer capaciteit nodig? 
Wij kunnen u helpen! 
Met onze in-huis ontwikkelde berekeningssoftware STERK© 
berekenen wij de capaciteit voor alle soorten vakwerk-, telescoop-, 
graafarm- of ringerkranen. Door rekening te houden met 2e orde 
effecten in het stalen geraamte kunnen met name lange giek (+jib) 

systemen perfect geoptimaliseerd worden. 
Door de flexibele opbouw van de software 

kan in relatief korte tijd de zwakste schakel 
in een kraanontwerp bepaald worden en 

versterkingen worden aangebracht. Uiteraard 
gebeurt dit binnen de aangegeven grenzen van de 
toepasselijke norm of richtlijn.

Wat wij doen
Als onafhankelijke partner adviseren en ontwerpen wij alles 
op transport- en hijsgebied, van conceptstudie tot afgerond 
project. Onze in-huis ontwikkelde ontwerpsoftware berekent 

alle aspecten van (mobiele) kranen en op maat gemaakte 
(fundering)machines. Onze medewerkers hebben de expertise 

en vaardigheden die uw succes garanderen!



opwaarderen & capaciteitMachine componenten

van ontwerp tot Gebruikersinstructie
 
De ingenieurs van Eager.one zijn gespecialiseerd in zwaar transport- en 
hijsmaterieel. Mobiele kranen, heistellingen, hijsen & funderen op water, 
offshore- en windtoepassingen behoren tot onze dagelijkse uitdagingen. 
Van conceptontwerp tot de uiteindelijke werkvoorbereiding, wij 
verzorgen het gehele traject volgens uw wensen.

Wij kunnen u helpen met:
• Ontwerpen van transport-, hijs- en funderingsmachines en 
componenten ervan
• Berekeningen volgens elke gewenste norm of richtlijn
• Opstellen van capaciteitstabellen
• Integratie van machine componenten
• Opstellen van risico analyses & gebruikersinstructies
• CE-markering

Aanpassing van MACHINE componenten 
aan behoeften of projectspecificaties 

Heeft u geen ontwerpinformatie beschikbaar of wilt u specifieke 
componenten wijzigen? Geen probleem! Wij brengen het betreffende 
onderdeel in kaart en analyseren de mogelijkheden. Uiteindelijk zorgen wij 
voor een product dat perfect past in de bestaande machine.

 – Van concept tot gecertificeerd product
– Voor nieuwe en bestaande machines

Een aantal voorbeelden van machine componenten:
•  giekdelen en -kop
• schuiftafel
• livemast
•  (beweegbare) jib
• inbouw (hijs)lier in giekdeel
• boomstops
• giek-makelaar bevestiging
• makelaar(kop)

• sprenkels
• tuistrippen
• schuifstukken
• (extra) ballast
• blokkat
• a-frame
• aggregaatframe
• ballastframe

BEPALEN van machine capaciteit
Wij hebben uitgebreide ervaring en kennis van het 
ontwerpen van funderingsmachines op basis van mobiele 
kranen of graafmachines. Ons klantenbestand omvat de 
meest vooraanstaande producenten van kranen en zware 
machines wereldwijd.

Onze in-huis ontwikkelde capaciteitsberekenings- 
software maakt het mogelijk om voor elke machine of 
component de capaciteit te berekenen volgens elke 
gewenste norm of richtlijn. Denk hierbij aan: 
• Opwaarderen van capaciteiten
• Herontwerp volgens hedendaagse normen
• Beproevingsprogramma’s
• Uitbreiding bestaande capaciteitstabellen

Bepalen van capaciteiten van (mobiele) kranen en 
funderingsmachines op pontons.
De capaciteit op land mag niet zomaar toegepast 
worden op water. Hiervoor zijn speciale berekeningen 

nodig die rekening houden met de combinatie 
van machine met schip of ponton en de 

omgevingsomstandigheden, zoals wind en 
golfslag. 
Voor zowel beschut water als offshore 
kunnen wij voor u de volgende 
berekeningen uitvoeren:

• Ponton stabiliteit onder verschillende 
beladingstoestanden

• Kraan- of funderingsmachine capaciteit
• Capaciteitstabellen onder verschillende 

offshore richtlijnen (Lloyds, DNV-GL, ABS)

Als onafhankelijke speler hebben wij met veel verschillende machine merken en typen gewerkt.
Zowel de diepgaande theoretische knowhow, als de operationele ervaring van onze ingenieurs voegen veel waarde toe aan uw team.

Nieuwe machines


