Om

ruimte

temaken
voor nieuwe
dingen

sloopwerken
springwerken

demontage

Sinds 1938 is Liesegang gespecialiseerd in het ontmantelen en demonteren van industriële installaties.
Onze decennialange ervaring maakt
ons tot een competente en betrouwbare partner voor onze klanten. Onze
klantenkring bestaat voornamelijk uit
grote industriële ondernemingen. Tot
onze vaste klanten behoren vooral
bedrijven uit de (petro)chemische industrie en de mijnbouw.
Ons dienstenpakket omvat:
· sloopwerken
· demontage van industriële
installaties
· verwerking tot schroot
· springtechniek
· verwijdering van gevaarlijke stoffen
· verwerking van metaal- en
staalschroot
· afvalverwerking
· staalbouw

sanering
afvalverwerking
Dat in de dagelijkse praktijk wordt
voldaan aan de strenge eisen op het
gebied van de bedrijfs- en milieuveiligheid van onze klanten, is voor alle
medewerkers van Liesegang vanzelfsprekend.
Niet alleen veiligheid en milieubescherming, maar ook kwaliteit en voortdurende verbetering van onze prestaties hebben wij hoog in het vaandel.
Deze hoge standaard maakt ons ook
bij complexe en gecompliceerde werkzaamheden tot een betrouwbare en
competente partner.
De dagelijkse en steeds weer andere
probleemstellingen bij de diverse
projecten hebben flexibel en innovatief
handelen en denken tot onze tweede
natuur gemaakt.
Dankzij ons omvangrijke dienstenpakket en onze decennialange ervaring
kunnen wij de problemen van vaste
klanten vaak zonder veel moeite oplossen.

· montage
· ingenieurswerkzaamheden
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ISO 9001

Zertifiziertes
SGU- System
SCC**

SCC**

ABBRUCHARBEITEN

EfbV

HA 3, AB, AK

Liesegang ?
Liesegang
is

Wie

Richard Liesegang GmbH & Co. KG is een middelgrote onderneming met ca. 50 werknemers
en sinds 1938 actief als specialist op het gebied van demontage, sloop- en springtechniek. Ons
dienstenpakket omvat momenteel de volgende activiteiten:





industriële sloopwerken
demontage van industriële installaties
verwerking tot schroot
verwerking van staal- en metaalschroot






verwijdering van gevaarlijke stoffen
springwerken
afvalverwerking
ingenieurswerkzaamheden

De totale omzet over de laatste drie afgesloten boekjaren bedroeg ca. 30 miljoen euro. Daarvan
is ca. 20 miljoen euro gerealiseerd met sloopwerken/demontage/verwerking tot schroot en ca.
5 miljoen euro met de verwijdering van gevaarlijke stoffen (asbest, dioxine, pcbs, radioactief
kwik, zware metalen e.a.).
Onze klantenkring bestaat voornamelijk uit grote industriële ondernemingen. Zo behoren bijvoorbeeld de volgende ondernemingen tot onze vaste klanten:








Agfa-Gevaert
Akzo Nobel
Bayer
Boehringer
Clariant
Evonik Degussa
Deutsche BP









Deutz
E.ON Energie
Exxon Mobil
GSB
Henkel
InfraServ Hoechst
Kronos Titan









Linde
LyondellBasell
Rheinenergie
RWE Power
Shell Deutschland
Total Deutschland
Wacker Chemie

Onze vaste klanten zijn goed voor ca. 70% van de totale omzet. Ca. 10% van de omzet realiseren
we met opdrachten van de overheid en van bouwbedrijven. De resterende 10% komt voor rekening van andere groepen klanten.
Onze omvangrijke materiaaltechnische uitrusting, ons goed opgeleide en ervaren personeel en
de decennialange ervaring van onze ingenieurs stellen ons in staat u economisch verantwoorde
en rationele probleemoplossingen te bieden.

Hoe

Liesegang ?
Liesegang
is uitgerust

Onze eigen materiaaltechnische uitrusting omvat in het bijzonder:
 4 mobiele graafmachines (15-24 ton)
 7 rupsgraafmachines (35-72 ton), waarvan 2 long front 24-28 m
 kabelgraafmachines (80 ton) met arm tot 65 m
met diverse aanbouwdelen (hamers, tangen, scharen, grijpers, vergruizers)

 6 wielladers (27-61 kW)
 2 breekmachines (rupsmobiel)
 vrachtwagens (tankwagens, containerwagens, enz.)
 diverse saneringsinstallaties (hogedrukpompen, vacuüminstallaties, filterinstallaties, enz.)
 diverse speciale installaties (slooprobots, splijtapparatuur, boorwagens, enz.)
 diverse speciale gereedschappen (pneumatische gereedschappen, railboormachines,
voegenzaagmachines, enz.)

 bouwplaatsinrichting (kantoor-, verblijfs-, materiaalcontainers, bouwhekken, enz.)

Wat heeft

Liesegang
Liesegang
dat anderen hebben ?
niet

Ervaring op het gebied van de verwijdering van gevaarlijke stoffen:








vakkundig personeel volgens BGR 128, TRGS 519, TRGS 521, TRGS 524
dioxinen en furanen
radioactief kwik
chloorverbindingen
zware metalen
zuren
asbest

Springtechniek:

Wij beschikken over zes eigen springmeesters met specialistische ervaring op de volgende gebieden:
 ontmanteling van gebouwen
 springen van hete massas
 springen van staal met behulp van snijladingen
 speciale springtechnieken voor het reinigen van productie-installaties
 springwerken in de land- en bosbouw

Demontage van industriële installaties:

Wij hebben veel ervaring met de demontage van zowel industriële installaties als afzonderlijke
componenten, zoals opslagtanks, apparaten, machines en buisleidingen. Vaak kunnen de lopende
werkzaamheden tijdens de demontage gewoon doorgaan, bijv. bij volledig koude demontage
in explosiegevaarlijke ruimtes zonder werktuigen en machines die vonken genereren. Ook demontage voor hergebruik is voor ons geen probleem.

Bedrijfsveiligheid:

Dat wij al tientallen jaren werkzaamheden verrichten voor de (petro)chemische industrie, een
bedrijfstak waarin strenge veiligheidseisen gelden, betekent uiteraard dat ons personeel een
zeer goede veiligheidstechnische opleiding moet hebben en op dit gebied zeer ervaren moet
zijn. Wij beschikken over twee professionele veiligheidsmedewerkers en twee veiligheidscontroleurs.
Voor onze werktuigen en machines hanteren wij strenge controletermijnen. De bij- en nascholing
van onze medewerkers waarborgen wij door middel van een gedetailleerd uitgewerkt opleidingsplan.

Lidmaatschappen:

 Deutscher Abbruchverband e.V., Düsseldorf
 Deutscher Sprengverband e.V., Siegen
 RAL Gütegemeinschaft Abbruch e.V., Düsseldorf
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 vakbedrijf WHG (wet op de waterhuishouding) §19 en GefStoffV (verordening gevaarlijke
stoffen) §39
 erkend bedrijf volgens TRGS 519 (afbraak en verwijdering van asfalt) en SprengG
(springstoffenwet)
 SCC**/SGU-certificering (veiligheidsmanagement)
 kwaliteitsmanagement: DIN EN ISO 9001 ff:2000
 EfBV-certificering (afvalverwerking)
 RAL-keurmerk sloopwerken, kwaliteitsklasse HA 3, AB, AK
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Certificeringen:

EfbV

ISO 9001

Een

onderneming
met

traditie

Bezoek ons op het internet:
www.rl-liesegang.de

Richard Liesegang GmbH & Co. KG
Kirchstraße 3
T+49(0)2233/3966-500
F +49(0)2233/3966-555

50354 Hürth
I www.rl-liesegang.de
E info@rl-liesegang.de

