Cable
Protection

Koperdiefstal
Economische ramp op de bouwplaats
Koperdiefstal is een lucratieve bezigheid. Met de diefstal
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hard voor moet werken. Tien minuten. Meer hebben

kunnen hun spullen niet lossen. Bouwvakkers hebben geen

deze professionals, helaas is het een beroep geworden,
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niet nodig om u een enorme kostenpost en heel veel

stilstand vertegenwoordigen een economische waarde die
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minstens een tienvoud is van de waarde van een gestolen

u al enkele duizenden euro’s, maar dat bedrag staat nog

kraankabel. Geen uitvoerder zit daar op te wachten.

De oplossing: Blonkstaal CableProtection
Blonkstaal heeft het meest doeltreffende wapen in de strijd

Uw kraanbekabeling is veilig als geld in een kluis. Een

tegen kabeldiefstal ontwikkeld: Blonkstaal CableProtection.

bouwplaats is namelijk om te bouwen, niet voor stilstand.

Uniek in Nederland en waarschijnlijk ook in de rest van de

Koperdieven hebben vanaf nu het nakijken en zullen hun

wereld. En het is bewezen techniek: Blonkstaal heeft reeds

‘werkterrein’ moeten verleggen naar andere gebieden.

tientallen bouwkranen voorzien van haar CableProtection.

De koperdief verlaat de bouwput, uw bekabeling wordt

Nog veel belangrijker: geen enkele kraan met Blonkstaal

beschermd. Door CableProtection van Blonkstaal.

CableProtection heeft ooit maar één meter kabel verloren
aan een koperdief.

Complete oplossing
Blonkstaal CableProtection
Blonkstaal biedt met haar CableProtection een compleet

Een complete lijn die wordt ingebed in Blonkstaal-kwaliteit:

pakket aan anti-diefstalmiddelen voor bouwkranen.

onze service gaat verder dan het leveren van staal.

Vanaf de krachtstroomaansluiting tot aan het hoogste

CableProtection is volledig met een aantal aanvullende

punt van de toren. Geen enkele meter kabel is dankzij

diensten en, indien gewenst, maatwerk producten.

CableProtection onbeschermd. De complete lijn van
Blonkstaal CableProtection bestaat uit torengoten,
grondgoten, kabelkisten en stekkersloten.

Torengoten
Uw bekabeling wordt beschermd door een goot van 2 mm dik
staalplaat. Deze goot monteert Blonkstaal tegen de mast van een
torenkraan, de bekabeling wordt extra verankerd met beugels,
de goot wordt gesloten en verzekerd met standaard discussloten.
Geen kabeldief die nog naar uw kraan durft te kijken.

Grondgoten
De achilleshiel van de kraan. De bekabeling op de grond. Het
laaghangende fruit voor de koperdief: eenvoudig en dus snel
te stelen – zelfs voor de koperdief met hoogtevrees. Voor deze
toepassing levert Blonkstaal de grondgoot. Volgens hetzelfde
principe als de torengoot en ook verkrijgbaar in speciale
uitvoeringen voor rijdende kranen.

Kabelkisten
Een bouwplaats vraagt flexibiliteit van mens en materiaal. En
dus ook van de bekabeling. Soms is het niet mogelijk elke
meter bekabeling in een goot te ‘omarmen’; er is nu eenmaal
speelruimte nodig. De bekabeling die voor speelruimte zorgt,
wordt elke avond netjes opgeborgen in de rotsvaste kabelkisten
van Blonkstaal.

Stekkersloten
De laatste stap in de keten: de krachtstroomstekkers. Ook het
dievengilde doet aan veilig werken en schakelt bij voorkeur de
krachtstroom uit alvorens aan het ‘werk’ te gaan. Simpel, door de
stekker uit het contact te trekken. De stekkersloten voorkomen
dat een kabel kan worden losgekoppeld van de krachtstroom.
Dit maakt het werk dus extra onaantrekkelijk voor de koperdief…

Complete dienstverlening
Blonkstaal denkt niet in meters staal: wij willen oprecht een
vuist maken tegen koperdiefstal. Dit is ook de reden dat
wij een uitgebreide dienstverlening bieden rondom onze
CableProtection producten. U kunt onze producten kopen,
maar ook huren. Ongeacht wat u kiest: Blonkstaal komt de
goten monteren en demonteren, hoe hoog uw toren ook
is. Wij verzorgen na demontage de opslag van uw goten en
nemen u het sleutelbeheer van de sloten uit handen.
Indien gewenst leveren wij aanvullende producten binnen
onze CableProtection lijn, zoals dummy camera’s: nepvideobewaking met een kleine prijs en een grote impact.
Het fundament van onze dienstverlening is echter onze
flexibiliteit, dankzij onze kleinschaligheid kunnen wij snel
leveren en staan wij te allen tijde open voor maatwerk
oplossingen. Degelijkheid en innovativiteit gaan bij
Blonkstaal hand in hand.

WWW.BLONKSTAAL.NL

Referentie
MDB / TBI-groep
“Wij hebben circa twintig kranen laten beveiligen met

En als de mensen niet aan het werk kunnen. Reken maar

CableProtection van Blonkstaal. Op bijna al onze torens

uit, dat kan dan al snel om tienduizenden euro’s gaan.

laten we de goten plaatsen tot tien meter onder de cabine.

Uiteraard is het een investering, maar dat weegt zeker op

Uiteraard niet de kranen die geheel afgeschermd staan,

tegen alle kosten in het geval van diefstal. En wat te denken

bijvoorbeeld op een dak. Maar bij een kraan op de grond

van alle ellende en trammelant die voorkomen worden.

is het tegenwoordig gewoon nodig. Wij zijn in het verleden

Onze conclusie is dus duidelijk: op onze kranen moet

heel veel kabels kwijt geraakt. Dat loopt dan enorm in de

CableProtection van Blonkstaal. De uitvoerders die onze

papieren. Je moet niet alleen de kabel vervangen, maar je

kranen huren weten dat op waarde te schatten.”

hebt ook te maken met stilstand. Een kraan is nu eenmaal
een heel belangrijk stuk gereedschap op een bouwplaats.

Materieel Dienst Bergambacht (MDB / TBI-groep)

En als de toeleveranciers dan moeten wachten met lossen.

Ronald Bezemer – Werkvoorbereider Bouwplaatslogistiek

Betaalbare oplossing: Blonkstaal CableProtection
Koop

Omschrijving

€ (excl. BTW) Eenheid

Torengoot

3.000 mm inclusief 1 discushangslot

Grondgoot

3.000 mm inclusief 6 klikkers

Kabelkist

Kabelkist (1.000x800x500 mm)
inclusief 2 discushangsloten

Stekkerslot

Slot t.b.v. gangbare krachtstroomstekkers
inclusief 1 discushangslot

Huur

Omschrijving

Torengoot

3.000 mm inclusief 1 discushangslot

€ 1,00 per meter per week

Grondgoot

3.000 mm inclusief 6 klikkers

€ 0,50 per meter per week

Levering

Omschrijving

Montage

Monteren binnen een straal van 50 km
van Schoonhoven

€ 62,50 per element

Demontage

Demonteren binnen een straal van 50 km
van Schoonhoven

€ 62,50 per element

Reiskosten

Reiskosten voor (de)montage buiten een straal
van 50 km van Schoonhoven

€ 35,00 per manuur

€ 135,00 per goot
€ 65,00 per goot
€ 750,00 per kist
€ 30,00 per slot
€ (excl. BTW) Eenheid

€ (excl. BTW) Eenheid

Rekenvoorbeeld
Stel: u heeft een torenkraan van 30 meter hoog in Rotterdam en wil die beveiligen tegen koperdiefstal. U heeft dan
30 meter torengoot nodig (10 stuks van 3 meter = € 1.350,00), 12 meter grondgoot (4 stuks van 3 meter = € 260,00)
en een kabelkist (€ 750,00). Voor de montage betaalt u € 937,50 (15 elementen). In totaal betaalt u voor de beveiliging
van uw kraan dus eenmalig € 3.297,50. Zet dat eens af tegen de ‘winst’ van circa € 2.500,00 van de koperdief.
Maar ook tegen de circa € 25.000,00 aan kosten voor een dag stilstand. Overigens is de kans klein dat ook u precies
een kraan van 30 meter in Rotterdam gaat plaatsen – uw situatie zal waarschijnlijk weer net anders zijn, bel 0182‑382130
en wij rekenen samen met u uw specifieke situatie door.

CableProtection
Product van Blonkstaal Schoonhoven BV
Blonkstaal Schoonhoven BV produceert sinds 1956 staalproducten.
Staalconstructies tot 50 ton, met als specialisatie trappen, hekwerken en
brandwerende puien. Alles van staal. Blonkstaal doet staal. Blonkstaal denkt staal.
Blonkstaal is staal. En Blonkstaal monteert staal. Eigen montageploegen plaatsen
onze constructies, trappen, hekwerken en puien zelf op locatie. Geheel conform
de wensen van de klant en geheel in de afwerking die de klant wenst. Of een
staalconstructie nu moet worden verzinkt, gepoedercoat of beide – Blonkstaal
levert altijd. Wij zijn erkend leerbedrijf voor de sector metaalbewerking,
aangesloten bij de Metaalunie en de Nederlandse Trappen Fabrikanten en lid
van de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw. CableProtection is een eigen
merk van Blonkstaal Schoonhoven – niet beschermd door patenten of octrooien,
maar door vakmanschap en gedrevenheid.

Blonkstaal Schoonhoven BV
Bergambachterstraat 13
2871 JC Schoonhoven
T 0182-382130
E info@blonkstaal.nl
www.blonkstaal.nl

