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Avezaat staat voor kennis van zaken, ervaring, kwaliteit 
en servicegerichtheid, in Nederland en ver daarbuiten.

Sinds 1939 is Avezaat Cranes een van de meest toonaan- 
gevende bedrijven in de wereld op de volgende gebieden:
u  Herstel en fabricage van vakwerkgieken, jibs en tele- 

scoopmasten, voor alle merken en typen mobiele kranen.

u  Herstellen en reviseren van rupskranen, telescoop- 
kranen, hoogwerkers, vorkheftrucks en spreaders,  
van alle merken en typen.

u  Direct uit voorraad leveren van nieuwe en gebruikte  
(gecontroleerde) vakwerkgieken en jibs.

Avezaat Cranes heeft een internationaal erkende reputatie  
opgebouwd als bedrijf dat producten van topkwaliteit  
levert; gecertificeerd en met garantie. 
Het kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd 
volgens ISO 9001:2015. 

AVEZAAT CRANES

B E D R I J V E N G R O E P

Avezaat Staal is een modern staalsnijbedrijf dat zich  
onderscheidt door het leveren van snijwerk in topkwaliteit, 
met zeer korte levertijden en tegen scherpe prijzen. 

Alle vormen van staalsnijwerk worden, desgewenst met 
materiaalcertificaten, geleverd aan bedrijven die actief zijn in:
u  Algemene en speciale machinebouw
u  Staalbouw, utiliteitsbouw en apparatenbouw
u  Scheepsbouw, scheepsreparatie en offshore

Avezaat Staal:
u  Houdt meer dan 2000 ton staal op voorraad, waaronder 

regulier constructiestaal, staal met verhoogde treksterkte, 
hittebestendig staal, slijtvast staal, scheepsplaat, ketelplaat, 
et cetera.

u  Is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

u   Is bevoegd om markeringen (heat/chargenummer,  
plaatnummer) op basismateriaal met 3.1 of 3.2 certificaat 
volgens EN 10204:2004, over te nemen op gesneden 
producten.

u  Heeft certificaat van overeenstemming voor productie- 
beheersing volgens EN 1090-1:2009/ A1:2011. 
Van toepassing op het bouwproduct Constructieve  
Staal Componenten, bestemd voor gebruik in alle  
constructietypes, Executie klasse 4. 

u Levert met eigen transport af in de gehele Benelux.



Het gezamenlijke assortiment van diensten en producten bestaat uit: 

u	 	Herstellen van alle merken en typen mobiele kranen, hoogwerkers,  
spreaders en grondverzetmachines. 

u	 	Leveren van staalsnijwerk in elke gewenste afmeting en staalkwaliteit. 

u	 	Leveren van rijplaten en stempelplaten in staal en kunststof.

Avezaat Hoogwerkers is de merkonafhankelijke specialist 
voor reparatie en revisie van hoogwerkers, heftrucks  
en spreaders. 

u  Gespecialiseerd in herstel en nieuwbouw van masten  
en hoogwaardige constructiedelen.

u   Voor elk merk, type, capaciteit en afmeting.

u   Uitvoering van alle soorten werkzaamheden; van het  
opheffen van een kleine storing tot het nieuw bouwen  
en/of gedeeltelijk vernieuwen van mastdelen en  
constructiedelen.

AVEZAAT HOOGWERKERS

ATS Rijplaten is al jaren met veel succes actief als leverancier 
van rijplaten en stempelplaten.  Alle rijplaten en stempel-
platen zijn verkrijgbaar in velerlei uitvoeringen en in alle 
gewenste afmetingen, tegen zeer scherpe prijzen en met 
uiterst korte levertijden. Bezorging door het gehele land. 

ATS Rijplaten staat bekend staat om:
u  Geperste kunststof rijplaten van top kwaliteit, leverbaar  

in alle afmetingen en indien gewenst voorzien van  
antisliplaag, handgrepen, bedrijfsnaam en tekstlint.

u   Stalen rijplaten, vervaardigd in eigen staalsnijderij en  
leverbaar met afgeronde hoeken en trekgaten.

u  Hoogwaardige kunststof stempelplaten met draag- 
vermogens van 10 tot 90 ton.

ATS RIJPLATEN
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Slagvaardig door bundeling van krachten

Door samen te werken en kennis te delen kunnen de 

bedrijven binnen de groep klanten uiterst snel bedienen 

en tegelijkertijd te allen tijde de allerhoogste kwaliteit 

garanderen. Avezaat Bedrijvengroep is synoniem aan 

slagvaardigheid, korte lijnen, problemen direct oplossen 

en geen uitdaging uit de weg gaan.

Strategische ligging

Alle bedrijven van de Avezaat Bedrijvengroep zijn  

gelegen binnen 10 kilometer van het Rotterdamse  

havengebied en Rotterdam The Hague Airport en  

op slechts 40 minuten rijden van Amsterdam  

Airport Schiphol. 



AVEZAATHOOGWERKERS.NL

AVEZAAT.COM

AVEZAAT STAAL

Schiedamsedijk 70

3134 KK Vlaardingen

T 010 - 435 49 44

F  010 - 435 44 61

info@avezaatstaal.nl

AVEZAAT CRANES

Van Heekstraat 39

3125 BN Schiedam

T 010 - 415 25 44

F  010 - 415 19 97

info@avezaat.com

AVEZAAT HOOGWERKERS

De Gheynstraat 1

3125 AG Schiedam

T 010 - 415 25 44

F 010 - 415 19 97

info@avezaathoogwerkers.nl

AVEZAATSTAAL.NL

ATS-TRADING.NL

ATS TRADING

Schiedamsedijk 72

3134 KK  Vlaardingen

T 010 - 437 71 01

F 010 - 437 78 33

info@ats-trading.nl
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