Formaco breidt haar leveringspakket uit met zware hijshaken uit Spanje
Contract met Irizar Forge voor alleenverkoop in Nederland en België inmiddels getekend
Onlangs tekende het Nederlandse bedrijf Formaco, welke al meer dan 15 jaar actief is op de
Nederlandse en Belgische markt met voornamelijk zwaar hoogwaardig smeed- en gietwerk,
een contract met de Spaanse smederij Irizar Forge uit het Baskenland voor de alleenverkoop
van speciale gesmede hijshaken, kraanhijsblokken en samenstellingen daarvan.
De samenwerking past volgens algemeen directeur ing. Robert Heester geheel in het streven
van Formaco om een totaalpakket aan te kunnen bieden op het gebied van specialistisch zwaar
giet- en smeedwerk ten behoeve van offshore, scheepsbouw, baggerindustrie, machinebouw,
pompenbouw, petrochemische industrie en bouwers van hijsmachines.
“Dit pakket misten we nog in ons totaalplaatje: hoogwaardig gesmede en bewerkte hijshaken en
samengestelde kraanhijsblokken met een grote hijscapaciteit”, aldus Robert Heester. “Met de
samenwerking met het Spaanse familiebedrijf Irizar Forge kunnen we nu ook dit pakket aan onze
afnemers aanbieden. Irizar – haken worden vervaardigd voor hefbelastingen en verankeringen
tot 1500 ton S.W.L. (Safe Working Load) en een smeedgewicht van 9000 kg. Vanaf 2015 wordt de
S.W.L. zelfs uitgebreid naar 4000 ton met een smeedgewicht tot 20.000 kg.
Irizar Forge
Het in 1923 opgerichte familiebedrijf Irizar Forge in Baskenland-Spanje is, met zijn ruim 50
medewerkers, al 3 generaties lang toonaangevend in de markt voor zware hefproducten. Vijftig
procent van de omzet wordt bereikt met gestandaardiseerde hijshaken zoals beschreven in de
Duitse DIN-Norm DIN 15400-serie tot klasse 250. De andere vijftig procent wordt gehaald met de
levering van allerlei gesmede specials en assemblies. Naast de standaard hijshaken behoren dus
ook grotere en speciale haken dan genoemd in de DIN-Norm tot het leveringspakket. Ondanks de
recessie is het bedrijf, met een huidige jaaromzet van € 15 miljoen, met een exportaandeel van
95%, vooral de laatste jaren uitgegroeid tot een wereldspeler van formaat. Leverde het bedrijf
traditiegetrouw aan afnemers in Europa, thans worden de speciale hijshaken, kraanhijsblokken
en samenstellingen daarvan vooral ook in de USA en Brazilië afgezet. Het bedrijf, wat volledig
gecertificeerd is op praktisch alle gebied, zit momenteel volop in een investeringstraject
waardoor nóg grotere gesmede producten, vooral voor de offshore, kunnen worden geleverd.
Concurrentie
Robert Heester: “Natuurlijk is er concurrentie, met name van fabrikanten uit Duitsland en Italië,
maar ook uit China, vooral ook omdat gieten nu eenmaal goedkoper is dan smeden. Thans zie je
echter een verschuiving van gegoten naar gesmede hijshaken, mede door de hogere
veiligheidseisen. Gesmede hijshaken zijn weliswaar duurder, maar de kwaliteit van smeedwerk is
vele malen hoger dan gegoten haken, door de grotere homogeniteit in het materiaal. Vooral in
Nederland willen afnemers het maximale uit de materialen halen als het om zware toepassingen
gaat. De eisen die gesteld worden zijn dan ook extreem hoog; daar kunnen bedrijven uit China
niet aan voldoen. De gesmede producten van Irizar Forge voldoen echter wél aan deze hoge en
strenge eisen; vandaar dat we blij zijn met de samenwerking met dit Spaanse bedrijf ten behoeve
van onze veeleisende Nederlandse en Belgische afnemers.

Formaco B.V.
Inmiddels is de omzet van Formaco dit jaar enorm gegroeid. Volgens ing. Robert Heester is dit
voornamelijk te danken aan de toegevoegde waarde die Formaco kan bieden aan haar afnemers.
“Onze project-engineers hebben, door de ruim 15 jaar dat we op die markt zijn, een enorme
specialistische kennis opgebouwd. Wij ondersteunen de klant in de technische opbouw van de
specificatie en zorgen richting de producenten voor een gedegen overdracht van het
eisenpakket. Wij staan achter onze afspraken, vanaf het eerste contact, bij het aanvraag- en
offertetraject, tijdens de productiecyclus en bij de levering van de opdracht, tot en met de after
sales service. Onze klantenkring, welke te vinden is in de sectoren scheepsbouw, offshore,
hydrauliek industrie, petrochemische industrie, machinebouw, baggerindustrie, pompenbouw en
hijswerktuigen, maken daar dankbaar gebruik van. De specialistische hijshaken en andere
gesmede producten van Irizar Forge sluiten uitstekend aan bij ons productenpakket: zwaar gieten smeedwerk, dat je in Nederland niet uit kunt besteden. Wij bemiddelen daarin; kennelijk met
succes”, aldus ing. Robert Heester van Formaco.
Info: www.formaco.nl en www.irizarforge.com

Een belangrijk product van Irizar Forge Ltd. Spanje: een samengesteld hijsblok met gesmede
hijshaak

Het testen van een hijshaak op de grote testbank bij Irizar Forge Ltd. In Spanje

