VAN BEEST DOET OVERNAME VAN LOAD
SOLUTIONS, FABRIKANT VAN TYCAN® KETTING
8 september 2017 - Sliedrecht, Nederland
De Van Beest Group heeft Load Solutions overgenomen. Load Solutions, gevestigd
in Rådal, Noorwegen, is de fabrikant van een innovatieve ketting gemaakt van
Dyneema®-vezel welke wordt verkocht onder de merknaam Tycan®. Tycan® is
acht keer lichter dan stalen ketting maar net zo sterk. Door gebruik te maken van
Tycan® kunnen klanten een hogere productiviteit, lagere kosten en een veiligere
werkomgeving voor hun personeel bereiken.

Het productportfolio van Load Solutions is zeer complementair aan dat van de Van
Beest Group. Dit stelt de gecombineerde bedrijven in staat hun klanten een
compleet assortiment aan hijsmiddelen te bieden. Evert van Beuzekom, Vice
President Sales & Procurement bij de Van Beest Group, licht toe: "Load Solutions
is een vooraanstaand bedrijf met een innovatief productportfolio dat onze
groeistrategie ondersteunt. De nieuwe combinatie zorgt ervoor dat onze klanten nog
meer innovatieve producten van topkwaliteit kunnen verwachten. We zijn er trots op
de medewerkers van Load Solutions te verwelkomen in het Van Beest-team en
kijken er naar uit om gezamenlijk verder te bouwen aan het bedrijf.”

OVER LOAD SOLUTIONS EN TYCAN®
Load Solutions biedt oplossingen voor hijsen en sjorren aan de transport- en
installatiebranche.

Het

belangrijkste

merk

van

Load

Solutions,

Tycan®,

onderscheidt zich met een ketting gemaakt van Dyneema® – ‘de sterkste vezel ter
wereld’. Tycan® ketting geeft alle prestaties en flexibiliteit van een stalen ketting,
maar weegt slechts een fractie ervan. Tycan® is uiterst veilig om te gebruiken, nietcorrosief, niet-geleidend, volledig waterdicht en drijft op het wateroppervlak. Het
bedrijf is gevestigd in Noorwegen. Voor meer informatie, zie www.tycan.com.
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