Rijplaten en Pontons

Janssen Group introduceert dubbelbrede rijplaten

Hogere efficiency bij het bouwklaar
maken van uw evenemententerrein
Met de introductie van de dubbelbrede stalen rijplaten van 6 x 3,50 meter
voegt Janssen Group uit Maastricht extra efficiency toe aan het bouwklaar
maken van evenementen- en festivalterreinen. Met elke plaat van 3,50 meter
realiseren zij de volledige breedte van een berijdbare toegangsweg.

De extra brede stalen rijplaten bieden
nog tal van andere voordelen. Door hun
hogere gewicht van 2500 kilogram zijn
ze niet met een kleine machine op te
tillen en daardoor minder diefstalgevoelig. Ook zijn er geen middennaden
meer die zorgen voor modder en vuil
op de platen en het grotere formaat
zorgt dat de platen beter op hun plaats
blijven liggen. Door al die voordelen
heeft men niet alleen bij de op- en afbouw, maar ook tijdens het evenement
voor hulpdiensten een betere terreintoegang.
Breed dienstenpakket
De extra brede rijplaten vormen een
aantrekkelijke toevoeging aan het brede servicepakket van Janssen Group,
specialist in grond-, weg- en waterbouw, verhuur, recycling en bouwstoffen. Het bedrijf werd in 1965 opgericht
en is onder directie van de broers Christian en Joshua Janssen, die samen met
broer Pascal en neef Mischa de derde
generatie in het familiebedrijf vormen.
De in totaal 120 medewerkers verzorgen aansprekende projecten in Ne-

derland, Duitsland en België. Janssen
Group was onder andere betrokken bij
de aanleg van de A2 tunnel in Maastricht. Het moderne machinepark van
circa 110 eenheden en de eigen intermodale moderne inrichting voor op- en
overslag en recycling, vormen ook binnen de evenementensector voor een
extra dienstverlening.
“Wij zetten die machines ook in voor
het verrichten van grondwerkzaamheden, onder andere bij slecht weer of om
het evenemententerrein begaanbaar
te maken en te houden”, aldus Christian Janssen.
Innovatieve onderneming
Het innovatieve karakter van Janssen
Group binnen de GWW-sector komt
ook tot uiting in de introductie van de
dubbelbrede rijplaten. Het leveringsprogramma van rijplaten bestaat verder uit stalen platen met een afmeting
van 6 meter x 1,60 meter breed. Deze
platen wegen circa 1000 kg. Lichter in
gewicht zijn de kunststof platen van
drie bij één meter met een gewicht van
circa 50 kg.

Snel en efficiënt leggen
Joshua Janssen: “Wij ontzorgen organisaties met het maken van uitlegpatronen; ook zoeken wij naar efficiency
in transport. Zo beschikken wij over
opleggers die tot dertig stuks van het
formaat 6 x 1,60 meter kunnen meenemen. Onze vrachtwagens zijn radiografisch bestuurd waarbij de chauffeur
vanaf de kraan het volledig uitlegpatroon kan realiseren, zonder terug
plaats te nemen in de cabine.
Grote voorraad
De grote voorraad rijplaten van Janssen
Group is voldoende om 30 kilometer
toegangsweg te realiseren, waardoor
evenementen altijd de mogelijkheid
hebben om ook tijdens het evenement
een beroep te doen op Janssen Group
voor de levering van extra rijplaten. De
grote voorraad is tevens voldoende om
zowel grote landelijk aanprekende evenementen als het WK Wielrennen, de
Amstel Gold Race, Oktoberfest Sittard
en Groove Garden, maar ook kleinere
gemeentelijke en sport- of bedrijfsevenementen snel en flexibel te voorzien.
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