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welkom bij Highlights!

in each highlights, i like to open with 

a brief introduction to draw attention 

to a few of our most noteworthy acti-

vities since our last issue. thank you 

for taking the time to learn a bit more 

about Riwal.

the riwal Way - 
delivering the best 
customer experience
the Riwal Way is our lean based 

program that serves as our vehicle to 

deliver the best customer experience. 

the first 4 core Kaizens (events in 

which we map out our existing pro-

cesses and then re-design to improve 

them) have been completed across all 

of the Riwal country organizations and 

all of the Riwal depots during 2014 

and 2015. in total, more than 150  

Kaizens have been performed with 

team members focusing on reducing 

‘waste’ and improving efficiency. With 

the ultimate aim to realize our vision to 

deliver the best customer experience, 

the Riwal Way establishes high levels 

of machine availability, safety, on-time 

machines, veiligheid, het tijdig leveren & 

afhalen van machines, de inzetbaarheid 

(uptime) van machines en de correctheid 

van facturen.

Als onderdeel van the Riwal Way houden 

wij belangrijke prestatie-indicatoren bij 

voor al onze vestigingen om het niveau 

van dienstverlening dat wij onze klanten 

bieden voortdurend te verbeteren. De 

impact van the Riwal Way is er een van 

culturele, operationele en commerciële 

transformatie die in 17 verschillende 

landen tot consistentie heeft geleid. 

Dankzij the Riwal Way zijn wij een 

nog solidere verhuurpartner geworden 

voor u, onze klant.

in deze editie van highlights wordt 

the Riwal Way nader belicht en ko-

men een aantal verschillende oplos-

singen aan bod die wij voor onze 

klanten hebben verzorgd. ik wens u 

veel leesplezier toe.

hartelijk dank!

Norty turner

CEO

machine delivery & pick up, machine 

uptime and invoice accuracy.

As part of the Riwal Way we constantly 

monitor and improve key performance 

indicators across all of our depots in or-

der to continuously improve our service 

levels towards customers.

the impact from the Riwal Way has 

been transformational culturally, ope-

rationally and commercially, bringing 

consistency in 17 different countries. 

Because of the Riwal Way we are an 

even stronger rental partner for you, our 

customer. 

in this highlights issue, we shine the 

spotlight on the Riwal Way as well as a 

variety of solutions that we have provi-

ded our customers. Enjoy reading.

thank you very much!

Norty turner

CEO

Alle nummers van highlights beginnen 

met een korte inleiding waarin telkens een 

aantal recente, opmerkelijke activiteiten 

worden belicht. Bedankt dat u de tijd 

neemt om meer over Riwal te weten te 

komen. 

the Riwal way -  
het leveren van de beste 
klantervaring
the Riwal Way is ons programma voor 

organisatorische afslanking dat fungeert 

als onze katalysator om de beste klan-

tervaring te leveren. De eerste 4 hoofd-

Kaizens (bijeenkomsten waarin wij onze 

bestaande processen in kaart brengen en 

opnieuw verbeterd inrichten) zijn in 2014 

en 2015 binnen alle landenorganisaties 

van Riwal en op alle depots van Riwal af-

gerond. in totaal vonden ruim 150 Kaizens 

plaats waar teamleden zich toelegden op 

het terugdringen van ‘waste’ en verbete-

ren van efficiëntie. het uiteindelijke doel 

van het programma is om onze visie (het 

leveren van de beste klantervaring) te 

realiseren, en daarom stelt the Riwal Way 

hoge eisen aan de beschikbaarheid van 

welcome to Highlights!
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the Riwal way:  
minder waste binnen Riwal

Riwal wil de beste klantervaring in de industrie bieden. Om dat waar 

te maken is Riwal drie jaar geleden begonnen met de invoering van 

een operational excellence programma, ‘The Riwal Way’. Met The 

Riwal Way willen we de verhuurprocessen van elke vestiging op 

zo’n manier stroomlijnen dat we de hoogste veiligheid, efficiëntie en 

service bereiken.

De centrale gedachte van the Riwal 

Way is dat onze processen systema-

tisch minder ‘waste’ moeten produ-

ceren zodat we op een consequente 

manier waarde toevoegen voor onze 

klanten. ‘Waste’ is alles waarvoor een 

klant niet wil betalen. het uitrollen van 

the Riwal Way is van start gegaan met 

meer dan 150 ‘Kaizen Events’ in de 59 

verschillende verhuurlocaties in alle 17 

landen waar Riwal actief is.

Om onze medewerkers ertoe aan te 

zetten om slimmer te werk te gaan en 

onze processen te verbeteren zijn we 

een campagne begonnen die ‘Waste 

Watchers’ heet. Met Waste Watchers 

willen we de medewerkers van Riwal 

op zoek laten gaan naar ‘waste’ in 

hun werkomgeving, zodat ze concrete 

verbeteringen blijven realiseren.

het uitrollen van the Riwal Way heeft 

geleid tot grote verbeteringen op be-

langrijke punten die de waarde voor de 

klant verhogen.

Alle vestigingen zijn continu bezig met 

het maximaliseren van de prestaties 

met betrekking tot tijdige levering, 

beschikbaarheid van machines, afhaal-

tijd, inzetbaarheid (uptime) van de 

machines en correctheid van facturen. 

Door continu de servicekwaliteit te me-

ten zorgt Riwal ervoor dat wij de beste 

klantervaring bieden. 

Elke dag beter, the Riwal Way.

Riwal has the vision of delivering the 

Best Customer Experience in the in-

Improving Every Day
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the roll-out of the Riwal Way has been 

kick-started by conducting more than 150 

“Kaizen Events” in our 59 Rental Depots 

across all 17 Riwal Countries.

to continue to engage the workforce to 

work smarter and improve our processes 

we have launched the “Waste Watchers” 

campaign. the purpose of the Waste 

Watchers campaign is to engage Riwal 

employees in identifying and eliminating 

waste in their own working evironments.

the Riwal Way roll-out has resulted in 

strong performance improvements on key 

customer value drivers. All depots have a 

continuous focus on maximizing per-

formance. By measuring service quality 

Riwal commits itself to continue to keep 

delivering the Best Customer Experience 

in the industry.   

improving Every Day, the Riwal Way.

before

After

the Riwal way - 
waste elimination within Riwal

dustry. to bring that vision to life Riwal 

started implementing its operational 

excellence program named “the Riwal 

Way” 3 years ago. the Riwal Way is fo-

cused on streamlining the Core Rental 

Processes on depot level to achieve 

the highest levels of safety, efficiency 

and service.

the core of the Riwal Way philosophy 

is to systematically reduce “waste” 

in our processes and to consistently 

perform on value adding activities for 

our customers. “Waste” is everything 

that a customer is not willing to pay for. 



Riwal heeft een sterke internationale aanwezigheid. Met onze bijdrage aan een bouwproject op 

Malta hebben we weer een land toegevoegd aan de lange lijst met landen waar wij actief zijn. Op 

Malta helpen we onze Nederlandse klant GS Staalwerken bij de plaatsing van de staalconstructie 

voor een nieuwe hangar op het internationale vliegveld van Malta.

Aviation Cosmetics Malta is gespecia-

liseerd in het spuiten van commerciële 

vliegtuigen. Momenteel wordt een nieuwe 

van een van de Riwal-faciliteiten in spanje 

naar Malta. We leveren hier één schaarlift 

en zes telescoophoogwerkers met een 

werkhoogte tot 38 meter voor een periode 

van vier maanden.

Uit dit project blijkt maar weer dat Riwal 

uitstekend in staat is om klanten bij te 

staan die buiten de eigen landsgrenzen 

actief zijn. We hebben depot-operaties 

in 17 landen en hebben klanten onder-

steund met verhuurmachines in 8 landen. 

Aarzel dus zeker niet om contact op te 

nemen met Riwal voor uw internationale 

projecten.

hangar gebouwd op de internationale 

luchthaven van Malta. De nieuwe hangar 

bestaat uit twee verfstraten. De grootste 

daarvan wordt 30 meter hoog, 90 meter 

diep en 90 meter breed. in deze hanger is 

onderhoud mogelijk op alle commerciële 

vliegtuigen van alle fabrikanten en model-

len, tot en met de Airbus 380.

gs staalwerken groep haalde het con-

tract voor de staalconstructies binnen 

en deed daarbij beroep op Riwal voor de 

concrete uitvoering van het project. Om te 

besparen op de transportkosten voor de 

klant worden allerlei machines vervoerd 

internationaal verhuur op malta
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Riwal UK is een belangrijke partner bij de 

bouw van een nieuw distributiecentrum 

voor lidl in southampton, ter waarde 

van 20 miljoen pond. Dit enorme project 

maakt deel uit van de plannen van deze 

Duitse supermarktketen om verdere groei 

mogelijk te maken in het Verenigd Konink-

rijk. in 1994 opende lidl zijn eerste winkel 

in het Verenigd Koninkrijk. Nu zijn dat er 

meer dan zeshonderd, verspreid over het 

hele land. 

het contract werd binnengehaald dankzij 

de goede samenwerking van National 

sales Manager terry lindsey in het 

Verenigd Koninkrijk en Key Accounts 

Manager Marcel Vermeij in Nederland. 

samen hebben ze dertig machines van 

Riwal geleverd, waaronder hoogwerkers, 

schaarliften en verreikers, zodat de bouw 

vlot kon verlopen.

“Dit toont aan dat internationale samen-

werking succes mogelijk maakt”, zo 

vertelt terry. “Dankzij Marcels contacten 

met de belangrijkste aannemers en mijn 

kennis van het project hebben we Riwal 

bovenaan kunnen krijgen.” 

het project moet in september dit jaar 

worden opgeleverd.

international 
Rental in malta

Riwal has a strong international pre-

sence, and with our involvement in a 

construction project in Malta, we’ve 

added one more nation to the long 

list of countries where we are active. 

in Malta, we’re supporting our Dutch 

customer gs staalwerken on the 

placement of the structural steel for a 

new hangar at the Malta international 

Airport.

Aviation Cosmetics Malta is a com-

pany specialised in painting com-

mercial aircraft. A new facility at Malta 

international Airport is currently under 

construction. the new hangar will 

consist of two paint bays, the largest 

measuring 30 metres high, 90 metres 

deep, and 90 metres wide. Commer-

cials aircraft of all makes and models 

right up to the Airbus 380 will be 

serviced in the hangar.

gs staalwerken groep was awarded 

the contract for the steel construction 

and sought cooperation with Riwal for 

the realisation of the project. in order 

to save on transport costs for the 

customer, a wide range of machines 

are being transported from one of 

the Riwal facilities in spain to Malta. 

We are delivering one scissor lift and 

six telescopic booms with working 

heights up to 38 metres for a period 

of four months. this project is clear 

evidence of Riwal’s ability to sup-

port customers working beyond their 

own national borders. We have depot 

operations in 17 countries and have 

supported customers with rental ma-

chines in 8 countries. Don’t hesitate 

to contact Riwal for your international 

projects.

Riwal UK is heavily involved in a new £20 

million development of a lidl Distribution 

Centre at Brownhill Way, southampton. 

the huge project is part of the german 

supermarket chain’s plans for continued 

growth in the UK. since opening its first 

UK store in 1994, lidl has expanded to 

over 600 retail outlets nationwide. 

the business was secured thanks to 

collaboration between UK National sales 

Manager terry lindsey and holland-

based Key Accounts Manager Marcel 

Vermeij. the pair worked hard to ensure 

that a fleet of 30 Riwal machines, inclu-

international cooperation wins  
business

ding booms, scissor lifts and telehandlers 

could be deployed to keep construction 

moving.

“this shows how working together inter-

nationally can really help us achieve suc-

cess,” revealed terry. “thanks to Marcel’s 

contacts with the main contractors and 

my knowledge about the project, we were 

able to push Riwal to the top.” 

the project is due for completion by  

september 2016.

internationale samenwerking levert op



De overeenkomst heeft betrekking op de 

langdurige verhuur van drie machines: 

twee elektrische schaarliften met een 

werkhoogte van 8 meter en één elektri-

sche schaarlift met een werkhoogte van 

12 meter. Deze machines worden ge-

bruikt voor het onderhoud van de hoge-

snelheidstrein in Madrid. Riwal heeft het 

Riwal Spanje heeft een raamcontract ondertekend met 

Alstom Maintenance in Spanje. Alstom Spanje heeft 

een productievestiging voor rollend materieel en vier 

innovatiecentra waar aan R&D wordt gedaan voor rollend 

materieel, signalering, veiligheid en onderhoud voor de 

spoorwegen. Alstom heeft 2000 medewerkers verspreid 

over 19 vestigingen en is daarmee de op een na grootste 

werkgever van Spanje in deze sector. 

Alstom-project binnengehaald op basis 

van de toegevoegde waarde en uitge-

breide ervaring van Riwal in de industrie 

en onderhoudssector. De overeenkomst 

was het resultaat van uitstekend werk 

van het hele team in Madrid, gecombi-

neerd met de waardevolle ondersteuning 

van fleet management.

tentoonstellings-
centrum  
barcelona
De vestiging van Riwal in Barcelona 

heeft een overeenkomst bereikt met 

Expo Rigging, de rigging-specialist 

van het Barcelona Exhibition Centre, 

voor een langlopende huurovereen-

komst. Expo Rigging is de officiële 

rigger van de Fira de Barcelona. het 

bedrijf is gespecialiseerd in het hijsen 

Riwal tekent raamcontract met Alstom maintenance
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en ophangen van voorwerpen, van 

lampen en trussen tot spandoeken 

en schermen.  

De huurovereenkomst met Expo 

Rigging is een vierjarig contract voor 

de levering van machines voor het 

Mobile World Congress, de grootste 

beurs ter wereld voor de mobiele 

industrie. 

Riwal heeft een elektrisch aange-

dreven knikarmhoogwerker en een 

knikarmhoogwerker met dieselmotor 

geleverd. De machines worden ge-

bruikt bij diverse rigging-activiteiten, 

bijvoorbeeld elektrische takels en 

truss-systemen waaraan lampen, 

geluidsinstallaties en spandoeken 

worden opgehangen.

Riwal spain has signed an umbrella 

agreement with Alstom Maintenance 

spain. Alstom spain has a rolling stock 

manufacturing site and 4 innovation 

centres where it runs R&D programmes 

for rolling stock and railway signalling, 

safety and maintenance. With 2,000 

people working at 19 work sites, it is the 

second largest spanish employer in the 

sector. 

Under the agreement Riwal will deliver 

3 long-term rental orders of 2 electric 

scissor lifts with a working height of 8 

metres and 1 electric scissor lift with 

a working height of 12 metres. these 

machines will be used for the workshop 

maintenance of the high speed train in 

Madrid. Riwal made its case to Alstom 

profiling its added value and extensive 

experience in the industrial and service 

sectors. the agreement was achieved 

as a result of the excellent work on the 

part of the entire the team at the Madrid 

depot, with the valuable support of fleet 

management.

exhibition centre 
barcelona
Riwal’s depot in Barcelona has come to 

an agreement with the rigging special-

ist of the Barcelona Exhibition Centre, 

Expo Rigging, for a long term rental 

agreement. Expo Rigging is the official 

rigging provider at Fira de Barcelona, 

specialised in lifting and suspending 

items such as lights, banners, trusses 

and screens.  

the rental agreement with Expo Rigging 

consists of a four-year contract for the 

delivery of equipment to be used for 

the Mobile World Congress, the world’s 

largest gathering for the mobile indus-

try. 

Riwal has delivered an electric articu-

lated boom lift and a diesel articulated 

boom lift. they will be used to support 

the rigging activities, such as electrical 

hoists and truss systems to suspend 

lighting, sound and banners.

Riwal tekent raamcontract met Alstom maintenance

Riwal signs umbrella agreement 
with Alstom maintenance



Filmopnamen in het centrum van ljubljana

De afgelopen paar jaar kiest Riwal voor meer marktdiversifi-

catie door nieuwe segmenten van de markt aan te boren. Eén 

zo’n segment is de filmindustrie. De machines van Riwal zijn 

immers heel goed te gebruiken bij filmopnamen. Zo waren 

we onlangs betrokken bij een project in Slovenië, waar Bas 

Production Company een heel specifieke hoogwerker nodig 

had. Omdat ze zo onder de indruk waren van wat Riwal doet 

en de verscheidenheid die wij bieden, namen ze contact op 

met ons. Hieruit vloeide voor Riwal een overeenkomst voort 

voor levering van een CMC Mercedes PLA210 autohoogwer-

ker. Gedurende een hele week werd deze machine regelmatig 

gebruikt om opnamen te maken voor een nieuwe internatio-

nale blockbuster. 

Filming in  
ljubljana city  
centre
Over the past several years, Riwal has 

been focusing more and more on market 

diversification by looking for opportunities 

in new segments. One of those developing 

markets is the film industry, where Riwal 

equipment can be used to support film 

productions. Recently, we were involved 

in such a project in slovenia, where Bas 

Production Company required a specific 

aerial work platform. the firm got in touch 

with Riwal, and they were impressed 

with our track record and the variety of 

solutions we could offer. the result was 

an agreement for Riwal to deliver a CMC 

Mercedes PlA210 truck mounted lift. this 

machine was used on several occasions 

for an entire week during the filming of an 

upcoming international blockbuster. 
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Riwal slovenia 
sponsor of 53rd 
Fis ski woRld 
cup

For several years now, Riwal slovenia has 

been sponsoring the golden Fox sporting 

event. the event, at which women compete 

in slalom and giant slalom, is one of the 

competitions on the world cup tour. After 

the phenomenal slovenian skier tina Maze 

ended her career last year, Ana Drev has ta-

ken her place, and she ended up with a 2nd 

Met een Jlg 1350 werden opnamen 

gemaakt vanuit de hoogte. Alle actie op 

de piste en het terrein kon op deze manier 

mooi worden vastgelegd. Riwal is altijd 

graag betrokken bij dit soort evenementen, 

omdat zoiets een mooie gelegenheid is om 

Riwal Slovenië is al enkele jaren spon-

sor van deze Golden Fox-sportwed-

strijd. Het evenement – de slalom en de 

reuzenslalom voor vrouwen – is een van 

de wedstrijden voor de wereldbeker. 

Toen de geweldige Sloveense skiester 

Tina Maze vorig jaar een punt zette 

achter haar carrière, werd haar plaats 

ingenomen door Ana Drev. Zij eindigde 

in de reuzenslalom op de tweede 

plaats. Riwal leverde het materiaal dat 

werd gebruikt om de wedstrijden te 

filmen. 

place finish in the giant slalom compe-

tition. During the event, Riwal provided 

the equipment used to film the races.  

With a Jlg 1350, the film crew was 

able to shoot the event from above and 

capture all the action on the race course 

and the site. Riwal is always happy to 

support such events, where it has an 

opportunity to introduce itself to a big 

crowd. As in previous years, the organi-

sation was also pleased with the service 

extended to us and extremely satisfied 

with the successful collaboration. 

ons bedrijf te laten zien aan het grote 

publiek. Net zoals in de voorgaande 

jaren was de organisatie ook nu weer 

zeer te spreken over ons en de ge-

slaagde samenwerking. 

Riwal slovenië is sponsor van de 53e 
Fis weReldbekeR skiËn



het paleis van Diocletianus geniet 
bescherming van de UNEsCO als 
werelderfgoed en moet regelmatig 
worden onderhouden. Onlangs werd 
Riwal slovenië benaderd door sEM 
1986, een aannemer die gespeci-
aliseerd is in het onderhoud van 
woningen en commerciële en culturele 
gebouwen. sEM 1986 was op zoek 
naar een machine om onderhoud 
te kunnen plegen aan de populaire 
bezienswaardigheden. 

Na enig onderzoek besloot het team 
een Jlg4069 voor te stellen, een 
elektrisch aangedreven schaarlift die 
zowel binnen als buiten inzetbaar is. 
sEM 1986 was dik tevreden met deze 
oplossing. De machine werd enkele 
dagen gebruikt voor onderhoud aan 
de verlichting. 

onderhoud van het paleis van diocletianus

Het paleis van Diocletianus is een van de belangrijkste 

bezienswaardigheden van de Kroatische stad Split. In de hele stad 

zijn ruïnes gevonden van het paleis van Diocletianus, dat tussen 

het eind van de derde eeuw en het begin van de vierde eeuw werd 

gebouwd. Split heeft nog veel meer historische locaties, zoals de 

kathedraal, die in de middeleeuwen werd gebouwd en waarbij 

materialen van het oude mausoleum zijn hergebruikt. Romaanse 

kerken uit de twaalfde en dertiende eeuw, middeleeuwse vestingen, 

Gotische paleizen uit de vijftiende eeuw en andere paleizen in 

renaissance- en barokstijl zijn ook te vinden in dit beschermde 

gebied.
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Diocletian’s Palace is one of the big-
gest attractions in the Croatian city 
split. the ruins of Diocletian’s Palace, 
built between the late 3rd and the 
early 4th centuries A.D., are found 
throughout the city. in addition to 
the palace, split boasts many other 
historic sites, including its cathedral, 
which was built in the Middle Ages, 
reusing materials from the ancient 
mausoleum. twelfth- and 13th-century 
Romanesque churches, medieval for-
tifications, 15th-century gothic pala-
ces and other palaces in Renaissance 
and Baroque style are also located in 
the protected area.

Because Diocletian’s Palace is protec-
ted by the UNEsCO and entered into 
the register of the World Cultural  heri-
tage, regular maintenance needs to be 
carried out. Recently Riwal slovenia 
was approached by sEM 1986, a con-
tracting company that specialises in 
the maintenance of residential, com-
mercial and cultural buildings. sEM 
1986 was looking for machine that 
would enable it to do maintenance on 
the popular attraction. 

After doing some research, the team 
decided to recommend a Jlg4069, 
an electrically driven scissor lift that 
can be used both outdoors and in-
doors. sEM 1986 was very happy with 
this solution and used the machine for 
several days to perform maintenance 
on the lighting. 

maintenance 
in diocletian’s 
palace

Bij een veiling voor het goede doel in het 

spaanse sevilla heeft Riwal het winnende 

bod uitgebracht op de 100.000e verreiker 

van Jlg. 50.000 euro van de opbrengst 

gaat naar de stichting Alpe d’huZes. Alpe 

d’huZes is een jaarlijks evenement om 

geld in te zamelen voor de strijd tegen 

kanker. De deelnemers aan het evene-

ment beklimmen de legendarische Alpe 

d’huez als wandelaar, hardloper of fietser. 

Ze kunnen dit maximaal zes keer doen. 

Riwal is groot supporter van dit evene-

ment. in 2015 en 2016 heeft Riwal met 

drie verschillende teams (hardlopers, fiet-

sers en wandelaars) deelgenomen. “Wij 

leveren al heel wat jaren Jlg-verreikers 

aan onze klanten. Om nu het winnende 

bod uit te brengen op de 100.000e ver-

reiker en de volledige opbrengst naar een 

door ons gekozen goed doel te zien gaan, 

is voor ons extra inspirerend”, aldus de 

ceo van Riwal, Norty turner. De 100.000e 

Jlg-verreiker is een 4017Rs in een spe-

ciale kleurstelling bestaande uit 100.000 

kleine Jlg-logootjes. De machine zal 

door Riwal worden gebruikt voor promoti-

onele doeleinden.

Riwal supports Alpe 
d’HuZes with winning  
bid for 100,000th Jlg 
telehandler

At a charity auction event held in seville, 

spain, Riwal submitted the winning bid for 

the 100,000th Jlg telehandler. € 50,000 

of the proceeds will be donated to the 

Alpe d’huZes foundation. Alpe d’huZes 

is an annual event held to raise funds 

in support of the battle against cancer. 

During the event, participants climb the 

legendary Alpe d’huez mountain either 

by walking, running or cycling to the 

summit up to 6 times. Riwal is a proud 

supporter of this event, participating with 

three teams -runners, cyclists and hikers 

- during the 2015 and 2016 editions. “We 

have been providing Jlg telehandlers 

to our customers for many years, and to 

be the winning bidder on the 100,000th 

telehandler, with all of the proceeds 

donated to the charities of our choice 

is truly inspiring“, said Riwal CEO Norty 

turner. the 100,000th Jlg telehandler is a 

4017Rs sporting a custom colour scheme 

comprised of 100,000 small Jlg logos. 

the machine will be used by Riwal for 

promotional purposes.

Riwal helpt 
Alpe d’HuZes 
met winnend 
bod op 
100.000e 
Jlg-verreiker



deelname Riwal kazachstan aan 
aanleg spoorverbinding tussen 
kazachstan en china

Voor dit prestigieuze project leverde Riwal 

Kazachstan diverse hoogwerkers aan de 

klant, Eurotransit-KtC llP, voor de bouw 

van het Altynkol-station, het eindpunt van 

de “Zhetygen-Korgas-lijn”. Er werden 

vier Jlg 860sJ telescoophoogwerkers 

ingezet. Deze machines maakten het 

mogelijk om snel en productief te werken, 

mede dankzij het grote werkbereik en de 

intuïtieve, gebruiksvriendelijke bediening.

 

Voor Riwal Kazachstan is het een 

hele eer om te hebben deelgenomen 

aan de aanleg van zo’n strategisch 

belangrijke spoorverbinding. De 

transportsector in Kazachstan kan de 

concurrentie met andere internationale 

routes tussen Europa en Azië nu een 

stuk beter aan. 

De bouw van het 293 kilometer lange spoor tussen Zhetygen 

en Korgas is een van de grootste transportprojecten van 

Kazachstan. Het project is van strategisch belang, aangezien 

het de tweede spoorverbinding is tussen Kazachstan en 

China. De totale waarde van het project bedraagt 153,2 

miljard tenge of ongeveer 400 miljoen euro.

the construction of the 293 kilometre 

“Zhetygen-Korgas” railway line is one of the 

largest transport projects in Kazakhstan. 

the project has strategic importance since 

it is the second railway crossing between 

Kazakhstan and China. the total value of 

the project is 153.2 billion tenge (around 

€400 million). For this prestigious project 

Riwal Kazakhstan supplied AWP solutions 

to the customer, Eurotransit-KtC llP, for 

the construction of the Altynkol station, 

the endpoint of the “Zhetygen-Korgas” 

line. Four Jlg 860sJ units were deployed, 

providing the required speed  to ensure out-

standing productivity, a wide range of mo-

tion with the articulating jib and, because 

of the intuitive layout of the controls, ease 

of use. Riwal Kazakhstan is proud to have 

participated in the construction of such a 

strategically important railway – one that 

will allow Kazakhstan’s transport system 

to better compete with other Euro-Asian 

international transport routes. 

Riwal kazakhstan 
participates in con-
struction of railway 
crossing between 
kazakhstan and 
china



Highlights

productive service provision. to that end it 

has entered into a collaborative agree-

ment with Riwal under which, from today, 

Claessen’s customers can also hire aerial 

work platforms. 

As a result, Claessen’s customers now 

enjoy important benefits. Not only can 

they conveniently order materials from 

Claessen, but they can now also order the 

right equipment straight away. Customers 

also benefit from competitive prices; the 

collaboration means that customers hire 

the equipment at trade prices. And they 

have the advantage of rapid delivery: with 

8 branches around the Riwal branches 

in genk and Antwerp, we are perfectly 

situated to meet their needs.

Claessen ElgB (part of solar A/s 

group) is the sourcing and services 

partner in Belgium for electrical enginee-

ring materials, cables, home automation, 

lighting, industry and hVAC. With 8 

branches, it is a leading trading part-

ner with a significant market position 

in Belgium. Claessen attaches great 

importance to quality and a focused and 

Claessen ElgB (onderdeel van solar 

A/s group) is de sourcing- en servi-

ces-partner in België voor elektrisch 

installatiemateriaal, kabels, domotica, 

verlichting, industrie en hVAC. Met 

acht verschillende vestigingen is dit 

bedrijf een belangrijke partner met een 

significante marktpositie in België. 

Voor Claessen zijn kwaliteit en een 

doelgerichte en productieve dienst-

verlening erg belangrijk. Daarom zijn 

ze een samenwerkingsovereenkomst 

met Riwal aangegaan, die bepaalt dat 

klanten van Claessen vanaf nu ook 

hoogwerkers kunnen huren.

De voordelen voor die klanten zijn 

groot. Ze kunnen nu gemakkelijk 

de juiste machine bestellen bij hun 

materiaal. De prijzen zijn scherp. 

Dankzij deze samenwerking kunnen 

klanten hun machines huren voor 

groothandelsprijzen. En ze hebben 

het voordeel van snelle levering. Met 

acht vestigingen rond de depots van 

Riwal in genk en Antwerpen zijn wij de 

perfecte partner.

samenwerking Riwal belgië en 

claessen elgb 

Riwal belgium enters into collaboration with 
claessen elgb 



Jlg e600Jp voor afvalverwerking in het  
poolse olsztyn 

Het afvalverwerkingsbedrijf van de Poolse plaats Olsztyn is een moderne recyclingfaciliteit die 

instaat voor de verwerking van het huishoudelijk afval van de acht districten van de regio Warmia 

en Mazury.

Verder is er een lijn voor de mechanisch-

biologische scheiding van afval voor de 

productie van alternatieve brandstof uit 

vast afval en voor het hergebruik van 

bepaalde grondstoffen. Ook wordt er 

gevaarlijk afval opgeslagen en is er een 

afvalsorteerlijn met een capaciteit van 

ongeveer 16.000 ton per jaar.

het bedrijf hield een aanbesteding voor 

een elektrische knikarmhoogwerker.  

Er deden heel wat concurrenten mee. 

Maar het contract ging naar Riwal Polen 

met de Jlg E600JP, een elektrisch aan-

gedreven knikarmhoogwerker met uitste-

kende eigenschappen en gegarandeerd 

op korte termijn beschikbaar.



Jlg e600Jp voor afvalverwerking in het  
poolse olsztyn 

which was to include repairs being car-

ried out on the waste processing line, but 

it soon turned out that the Jlg E600JP 

could be used on a daily basis for other 

work at height. 

the machine perfectly meets the needs 

of ZgOK Olsztyn and is used for cleaning 

the more than 50 conveyors in the plant, 

as well as other ongoing maintenance 

work, including the cleaning of ventilation 

systems and the replacement of lamps in 

the halls and on the exterior of the plant.

in addition to selling the Jlg E600JP, Riwal 

Poland also provided its training programs 

for platform operators to about 20 ZgOK 

employees, focusing on how to work safe-

ly on the machine. All persons trained by 

Riwal Poland passed an exam conducted 

by the Commission of technical inspection 

Office and received the required certifi-

cation allowing them to operate handling 

machines in the European Union.

gebruik van de machine. Alle personen 

die aan deze opleiding van Riwal Polen 

deelnamen, moesten een officieel examen 

afleggen bij de technische inspectie. 

Daarna kregen ze het vereiste diploma, 

zodat ze nu machines mogen bedienen in 

de hele Europese Unie.

Highlights

the department of Municipal solid Waste 

Management (ZgOK) in Olsztyn, working 

in the public sector, is a modern recycling 

facility dealing with waste disposal from 

the 8 districts of the Warmia and Mazury 

region.

the department has a plant equipped 

with a line for the mechanical-biological 

treatment of municipal waste used for the 

production of alternative fuel from solid 

waste and for the recovery of some raw 

materials. On the plant there is also a 

hazardous waste storage site and a waste 

sorting line with a capacity of about 16,000 

tons per year.

the company had announced a tender for 

the purchase of an electric articulated plat-

form. Although many competitors weighed 

in, Riwal Poland won the tender by offering 

the Jlg E600JP platform with high ope-

rating parametres and a guarantee on the 

availability of the machine on short notice.

the machine was purchased to support 

the work of maintenance technicians, 

loodsen en aan de buitenzijde van de 

faciliteiten.

Behalve dat Riwal Polen de Jlg E600JP 

mocht leveren, mochten we ook training 

geven aan de gebruikers. Zo kregen 

ongeveer twintig medewerkers van 

deze afvalverwerker uitleg over het veilig 

De machine werd eigenlijk aange-

schaft voor onderhoudswerkzaamhe-

den aan de afvalverwerkingslijn. Maar 

al snel bleek dat de Jlg E600JP veel 

breder inzetbaar was, voor allerlei 

andere dagelijkse werkzaamheden op 

hoogte. 

De machine is de perfecte oplossing 

voor Olsztyn en wordt nu gebruikt 

voor het schoonmaken van meer dan 

vijftig transportbanden en voor allerlei 

ander onderhoud, zoals het schoon-

maken van ventilatiesystemen en het 

vervangen van lampen binnen in de 

Jlg e600Jp for the department of 
solid waste management in olsztyn
(poland)



Riwal ontwerpt speciale werkbak voor 

de Royal Arena

In samenwerking met het Deense bedrijf HSHansen heeft Riwal een speciale werkbak gemaakt 

voor de Royal Arena. Deze bak maakt het mogelijk om de opvallende gevelconstructie te 

plaatsen.



sportwedstrijden. Voor Riwal is de Royal 

Arena een interessant project. tijdens de 

bouw hebben we diverse hoogwerkers 

geleverd. 

De semitransparante gevel geeft een 

doorkijkje naar wat er binnen in het 

stadion gebeurt. De golvende gevel-

constructie bestaat uit 234 dicht tegen 

elkaar geplaatste lamellen rondom het 

hele gebouw. Dit ontwerp gaf wel enkele 

problemen bij het werk tussen de lamel-

len. Riwal heeft deze problemen weten 

op te lossen door samen met hshan-

sen een speciale werkbak te maken die 

precies tussen de lamellen past. het 

ontwerp en de implementatie van de 

werkbak tonen aan dat Riwal in staat 

Met de Royal Arena krijgt Kopen-

hagen een multifunctioneel stadion 

met een internationale uitstraling qua 

comfort, akoestiek en functionaliteit. 

het stadion heeft een capaciteit 

van 15.000 bezoekers voor grote 

nationale en internationale con-

certen, culturele evenementen en 

in collaboration with the Danish firm 

hshansen, Riwal has built a specially 

designed basket for Royal Arena. the 

special basket makes it possible to build 

the distinctive facade.

With Royal Arena, Copenhagen will 

have a multi-functional arena of top 

international quality in terms of audience 

comfort, acoustics and functionality. 

the arena will be able to accommodate 

crowds of up to 15,000 for big national 

and international music events, cultural 

events and sporting events. Royal Arena 

has been quite an interesting project for 

Riwal and we’ve provided a number of 

lifts as construction has proceeded on 

the project. 

the semi-transparent facade allows 

people on the outside to enjoy glimpses 

of the activities within. the wave-like 

facade consists of 234 fins mounted 

close together all around the arena. the 

design has presented some problems 

with work between the fins. to address 

Highlights

is om maatwerk te bieden bij de meest 

uiteenlopende uitdagingen tijdens een 

bouwproject. 

“Kort nadat HSHansen het project binnen-

haalde, zijn wij samen met hen begonnen 

aan de planning. Ze vroegen of we een 

speciale bak konden ontwerpen. Met 

onze jarenlange ervaring en kennis zijn wij 

tot de perfecte oplossing gekomen voor 

hun wensen. Ze waren heel tevreden met 

het resultaat.” Alexander Rosenkrands, 

sales Manager Denemarken

De Royal Arena wordt naar verwachting 

eind 2016 opgeleverd. in 2018 wordt in 

dit stadion het wereldkampioenschap 

ijshockey gehouden.

these problems, Riwal built a specially 

designed basket so that it would fit bet-

ween the fins, working in collaboration 

with hshansen. the design and imple-

mentation of the basket was proof posi-

tive of Riwal’s ability to deliver a custom 

solution to any challenge it encounters 

on a construction project.. 

 

”We started the planning with HS Hansen 

shortly after they won the project. They 

asked us if we would be able to design a 

special basket for them, and aided by our 

many years of experience and knowledge, 

we were able to come back to them with 

a solution that met their needs. They were 

very pleased with how it worked out for 

them.” 

Alexander Rosenkrands, sales Manager 

Denmark

Royal Arena is expected to be comple-

ted by the end of 2016. the Arena will 

host the World ice hockey Champion-

ship in 2018 .

Riwal designs special basket for 
Royal Arena



Riwal ondersteunt de Rotterdam 

street Art Route

Riwal supports  
the Rotterdam 
street Art Route

prachtige havenstad. De route brengt u 

naar de mooiste, niet altijd even voor de 

handig liggende plekken. 

geïnteresseerd? Vanaf dit voorjaar kan de 

Rewriters-app worden gedownload. De 

app leidt u naar de verschillende kunst-

werken en vertelt u meer over de makers 

en de verschillende locaties.  

www.rewriters010.nl/

Rewriters Rotterdam promoot graffiti en 

street art in Rotterdam en biedt Rotter-

damse kunstenaars een platform in eigen 

stad. Kunstenaars kunnen hun werk voor-

stellen in het openbaar. het eerste project 

ging van start in de zomer van 2015: 

de Rotterdam street Art Route (RsAR). 

Verschillende plaatselijke kunstenaars 

maakten een muurschildering voor RsAR. 

Vijf van deze muurschilderingen werden 

gemaakt op grote hoogte. En hiervoor 

hadden de kunstenaars een hoogwerker 

van Riwal nodig. De speciale route begint 

bij het Centraal station van Rotterdam en 

loopt vervolgens door het centrum van de 

Rewriters Rotterdam champions graf-

fiti and street art in Rotterdam (the 

Netherlands) and offers Rotterdam’s 

street artists a platform in their home 

city. this enables street artists to pre-

sent their own work in public. the first 

project, launched in summer 2015, 

was the Rotterdam street Art Route 

(RsAR). Various local artists produced 

wall paintings for RsAR. Five of these 

wall paintings had to be created at 

great height. to do this, the artists 

used Riwal’s aerial work platforms. 

the special route starts at Rotterdam 

Central station and then leads through 

the centre of the fantastic Port City. it 

takes you to some great places, and 

you get to see the various faces of 

Rotterdam. 

Fancy walking the route? From this 

spring you can download the Rewri-

ters app. the app not only leads you 

past the various works of art, but also 

tells you about the makers and the va-

rious locations. www.rewriters010.nl/



Highlights

25 aerial work 
platforms for the 
construction of 
thales group 
future campus

25 hoogwerkers voor de nieuwe 
gebouwen van de thales group

De thales group, een Franse industriële 

groep die is gespecialiseerd in lucht- en 

ruimtevaart, defensie en informatietech-

nologie, werkt aan een 58.000 vierkante 

meter groot gebouw op een terrein van 16 

hectare in de buurt van luchthaven Bor-

deaux-Mérignac. Op dit terrein worden 

twee bedrijfsonderdelen, thales Airborne 

systems en thales Avionics, bij elkaar 

gebracht. De bouw ging in 2015 van start 

met toulousain gA als hoofdaannemer. 

het project met een waarde van 220 

miljoen euro kreeg de naam Air’innov en 

moet resulteren in een modern en homo-

geen complex. Wanneer Air’innov in 2017 

volledig operationeel zal zijn, zijn er daar 

2300 mensen aan de slag.

the thales group, the French-based 

industrial group that specialises in 

aerospace, defence and information 

technologies, took the decision to 

construct a 58,000 square metre cam-

pus on a 16 hectare site in the vicinity 

of the Bordeaux-Mérignac airport, 

in order to bring together two of its 

units, thales Airborne systems and 

thales Avionics. Construction began 

in 2015, with toulousain gA serving as 

principal contractor. the €220 million 

project was baptized Air’innov and will 

be a modern and homogeneous com-

plex. When fully operational in 2017, 

2,300 employees will be working at 

Air’innov.

Riwal France is making a significant 

contribution to the project, with 25 of 

its machines currently present at the 

site, including 10 vertical mast lifts 

(Jlg 1230Es).

Riwal Frankrijk levert een belangrijke 

bijdrage aan het project. Momenteel zijn 

er 25 machines van Riwal Frankrijk bezig, 

waaronder 10 masthoogwerkers van het 

type Jlg 1230Es.



innovatieve elektrische oplossingen van Riwal



hollandia Offshore, builds vast and 

complex offshore installations for the 

oil & gas industry and the wind energy 

sector. the offshore structures are partly 

manufactured and assembled indoors 

in two production halls. in the past, 

hollandia used diesel powered aerial 

work platforms with particle filters. the 

key features of the Jlg 800AJ electric & 

860sJ electric, such as working height 

and horizontal reach, combined with 

the electric power source, now provide 

hollandia with a better solution that 

makes it possible for employees to work 

in a safe and productive way while at 

the same time eliminating emissions and 

significantly reducing noise levels.

Highlights

Riwal takes pride in being able to 

customize equipment from renowned 

manufacturers to match the specific 

needs of our customers. A prime example 

is the conversion by Riwal engineers 

of two types of Jlg lifts from diesel-

powered to electric-powered, enabling 

our customer hollandia Offshore to work 

with lower noise levels and no exhaust 

fumes. 

While initially customized together with 

KlM for the maintenance of aircraft 

parked inside their hangars, the Jlg 

800AJ electric (26 metre working height) 

and Jlg 860sJ electric (28 metre working 

height) in our rental fleet are also gaining 

ground in other industries. 

Riwal bouwt machines van 

gerenommeerde fabrikanten om, 

om daarmee in te spelen op de 

specifieke behoeften van klanten. 

Een mooi voorbeeld hiervan is de 

ombouw door Riwal van twee typen 

JLG-hoogwerkers. In plaats van een 

dieselmotor werden deze machines 

voorzien van een elektrische 

aandrijving. Voor onze klant Hollandia 

Offshore was dit belangrijk om stiller 

en zonder uitlaatgassen te kunnen 

werken. 

De elektrisch aangedreven Jlg 800AJ 

electric (werkhoogte 26 meter) en Jlg 

860sJ electric (28 meter werkhoogte) 

werden oorspronkelijk in samenwerking 

met KlM omgebouwd voor onderhoud 

aan vliegtuigen in de hangar. Beide 

modellen uit onze verhuurvloot worden 

nu steeds vaker gebruikt in andere 

sectoren. 

hollandia Offshore bouwt grote, 

complexe offshore-installaties 

voor de olie- en gasindustrie 

en de windenergiesector. De 

offshoreconstructies worden deels 

gebouwd en geassembleerd in twee 

productiehallen. Vroeger gebruikte 

hollandia diesel hoogwerkers 

met roetfilter. De belangrijkste 

eigenschappen van de Jlg 800AJ 

electric en 860sJ electric, zoals de 

werkhoogte en horizontale reikwijdte, 

in combinatie met de elektrische 

aandrijving, resulteren voor hollandia 

in een betere oplossing, die mensen 

veilig en productief laat werken, geen 

uitstoot heeft en een significant lager 

geluidsniveau biedt.

innovative electric solutions  

by Riwal



Above all. RiwalAbove all. RiwalAbove all. Riwal

A selection from our wide range of machines available for sale at Riwal. 
In	total,	we	currently	have	approximately	1200	used	machines	available	for	sale!	All	machines	are	in	rental	ready	condition,	straight	from	

our well maintained rental fleet & we have the maintenance history available.

For any inquiries or questions regarding 
aerial work platforms, telehandlers and 

forklifts, please contact us:

phone: +31 (0)88 - 618 18 11  
email: sales@riwal.com

www.riwal.com

PALFINGER-TA21B
Country:	Denmark

YOM:	2008

Pricing	on	request!

PALFINGER-TA21B
Country:	Denmark

YOM:	2009

Pricing	on	request!

JLG-860SJ
Country:	Poland

YOM:	2005

Pricing	on	request!

JLG-460SJ 
Country:	Germany

YOM:	2007

Price	starts	at	€	23.500,-

SKYJACK-8841RT
Country:	France

YOM:	2008

Price	starts	at	€	12.500,-

SKYJACK-9241RT
Country:	France

YOM:	2009

Price	starts	at	€	14.500,-

JLG-2646ES
Country:	Poland

YOM:	2007

Price	starts	at	€	7.020,-

UPRIGHT-X32N
Country:	Spain
YOM:	2007

Price	starts	at	€	5.940,-

JLG-460SJ
Country:	Denmark

YOM:	2007

Price	starts	at	€	23.500,-

UPRIGHT-X32N
Country:	Great	Britain

YOM:	2007

Price	starts	at	€	5.940,-

JLG-860SJ
Country:	Denmark

YOM:	2006

Pricing	on	request!

MEC-2633ES
Country:	Germany

YOM:	2008

Price	starts	at	€	4.950,-

UPRIGHT-TM12
Country:	Denmark

YOM:	2006

Price	starts	at	€	3.078,-

UPRIGHT-TM12
Country:	Denmark

YOM:	2006

Price	starts	at	€	3.078,-


