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welkom bij Highlights!

in each highlights, i like to open with a 

brief introduction to draw attention to a 

few noteworthy activities since our last is-

sue. thank you for taking the time to learn 

a bit more about Riwal!

38 meter electric boom - by 
Riwal
Riwal takes pride in being able to custo-

mize equipment from renowned manufac-

turers such as Jlg to provide sustainable 

solutions for our customers. A couple of 

years ago Riwal converted both a Jlg 

800AJ and a Jlg 860sJ boom lift from 

diesel to electric power. We then procee-

ded to convert numerous others, which 

jaar geleden bouwde Riwal een Jlg 

800AJ en daaropvolgend een Jlg 860sJ 

telescoop van diesel naar elektrische 

aandrijving om. sinds die tijd hebben 

we tal van deze en andere machines 

omgebouwd en toegevoegd aan onze 

verhuurvloot of verkocht aan andere 

verhuurbedrijven. Op de de APEX beurs 

in Amsterdam (mei 2017), lanceerde Riwal 

een soortgelijke innovatie. Deze keer 

hebben we de Jlg 1200sJP telescoop-

hoogwerker omgebouwd van diesel naar 

volledig elektrisch. Dit is de allereerste 

elektrische hoogwerker met een werk-

hoogte van 38 meter!

Volvo ocean Race
We zijn extatisch dat we zijn benoemd 

tot officieel leverancier van de 2017-2018 

Volvo Ocean Race editie, een zeilrace rond 

de wereld voor professionele zeilers. De 

Volvo Ocean Race wordt beschouwd als 

het langste en zwaarste sportevenement 

ter wereld. het wereldwijd aanvoeren van 

hoogwerkers om de boten van de race-

teams in topconditie te kunnen houden 

laat goed zien wie Riwal is. het is een 

geweldig voorbeeld van onze inter- 

nationale mogelijkheden voor het veilig 

werken op hoogte. 

the Riwal way - making it 
stick
the Riwal Way is ons interne verbeter- 

programma gebaseerd op lean principes, 

dat fungeert als onze katalysator om de 

beste klantervaring te leveren. the Riwal 

Way stelt hoge eisen aan de beschikbaar-

heid van machines, veiligheid, het tijdig 

leveren & afhalen van machines, de in-

zetbaarheid (uptime) van machines en de 

correctheid van facturen. in dit highlights 

nummer leest u hoe we ervoor zorgen dat 

the Riwal Way een standaard manier van 

werken wordt. 

ik wens u veel leesplezier toe.

hartelijk dank! Norty turner, CEO

we have added to our rental fleet as well 

as sold to other rental companies.  At the 

APEX trade show in Amsterdam (May 

2017), Riwal launched another, similar 

innovation. this time we transformed a 

Jlg 1200sJP boom lift from diesel to fully 

electric power, lifting you to heights no 

other electric aerial work platform in the 

world is able to reach - all the way up to 

38 meters!

Volvo ocean Race
We are ecstatic to be an Official supplier 

for the Volvo Ocean Race 2017-2018, a 

race around the world for professional 

sailors, commonly regarded as the world’s 

longest and toughest sporting event. sup-

porting each race team, who are working 

so hard to excel in a race that is truly 

global, and to make sure their boats are 

in top condition exemplifies who we are. it 

is a great example of our ability to provide 

solutions to customers operating on an 

international scale.

the Riwal way - making it 
stick
the Riwal Way is our lean based program, 

with the ultimate aim to realize our vision 

to deliver the best customer experience. 

the Riwal Way establishes the highest 

levels of machine availability, safety, on-

time machine delivery & pick up, machine 

uptime and invoice accuracy.  in this high-

lights issue you can read more on how we 

make the Riwal Way sustainable for the 

long term in our organisation. 

Enjoy reading. thank you very much!

Norty turner, CEO

Alle nummers van highlights begin ik 

graag 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.

Riwal lanceert 38 meter elek-
trische telescoophoogwerker
Riwal is trots dat het in staat is om machi-

nes van gerenommeerde fabrikanten als 

Jlg aan te passen naar duurzame  

oplossingen voor onze klanten. Een paar 

welcome to 
Highlights!
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the Riwal way - 
making it stick

the Riwal Way is ons interne verbeterpro-

gramma dat zich richt op het reduceren 

van verspilling en efficiëntie in onze ope-

ratie (verhuur, verkoop, verhuur afdeling, 

planning, logistiek, terrein indeling, werk-

plaats). Met het uiteindelijke doel om onze 

visie, de beste klantervaring leveren, te 

realiseren. We focussen op de belangrijk-

ste aspecten voor onze klanten, zoals de 

beschikbaarheid van machines, veiligheid, 

het tijdig leveren & afhalen van machines, 

de inzetbaarheid (uptime) van machines 

en de correctheid van facturen.

terwijl de initiële uitrol van the Riwal Way 

is afgerond wordt er een aanzienlijke 

inspanning geleverd om ervoor te zorgen 

dat the Riwal Way een standaard manier 

van werken wordt en dat er een organisa-

tie cultuur van continue verbetering  

ontstaat. Daarvoor hebben we een 

the Riwal Way ‘Champions’ team, die 

‘Continuous improvement Reviews (CiR)’ 

doet. het is een regelmatige controle op 

de depots, waar naar de 25 belangrijk-

ste principes van the Riwal Way wordt 

gekeken. Elk depot is ten minste één keer 

gecontroleerd in de afgelopen 12 maan-

den. hieruit volgt een duidelijk actieplan 

voor verdere verbeteringen.

Daarnaast heeft elk depot regelmatig ‘im-

provement Board’ sessies over mogelijke 

verbeteringen op een depot. De improve-

ment Boards sessies gaan over veiligheid, 

key performance indicators (KPi’s), CiR 

scores en actie registers.

We hebben het meten van de kern Riwal 

Way KPi’s geautomatiseerd om het 

identificeren van mogelijke verbeteringen 

te vergemakkelijken. Door voortdurend 

de kwaliteit van onze dienstverlening te 

meten blijven we de beste klantervaring in 

de industrie leveren.

improving Every Day, the Riwal Way.

the Riwal Way is our lean based pro-

gramme focused on reducing ‘waste’ and 

improving efficiency in our operations 

(rental sales, rental desk, planning, logis-

tics, yard organization/flow, workshop). 

With the ultimate aim to realize our vision 

to deliver the best customer experience in 

key value drivers for our customers such 

as machine availability, on-time machine 

delivery & quick pick up, machine uptime 

and invoice accuracy.

While the initial roll out of the Riwal Way 

is completed, we are spending conside-

rable effort to ensure that the Riwal Way 

“sticks” in the organisation and that a cul-

ture of continuous improvement thrives.  

First of all, we have appointed a team 

of the Riwal Way ‘Champions’ that do 

Continuous improvement Reviews (CiR). 

it is a regular audit of every Riwal depot 

on 25 key principles of the Riwal Way. 

Every depot has been audited at least 

once during the last 12 months with clear 

action plans for further improvements.

in addition, improvement Board meetings 

are held in every depot to have regular 

discussions about potential improve-

ments at a depot level. the improvement 

Boards contain insight in safety records, 

key performance indicators (KPi’s), CiR 

scores and improvement action registers.

We have automated the measurement of 

the core Riwal Way KPi’s to facilitate iden-

tification for possible improvements in the 

process. By constantly measuring service 

quality Riwal commits itself to continue to 

keep delivering the Best Customer 

Experience in the industry.   

improving Every Day, the Riwal Way.

the Riwal way - making it stick



bouw scholencampus Panhoven

werden onder andere de onderaan-

nemers door burgemeester steven 

Matheï, bedankt voor de deskundige 

uitvoering. De burgemeester heeft 

samen met de Vlaamse minister van 

Onderwijs hilde Crevits vanuit onze 

Riwal hoogwerker op zo’n 20 meter, 

een grote banner ontrolt met een foto 

van de vier nieuwe gebouwen.

Panhoven 
school campus 
construction

A new school is now up and running, 

thanks in part to equipment provided 

by Riwal. Riwal supplied aerial work 

platforms and telehandlers as a sub-

contractor of strabag Belgium for the 

construction of the ‘Panhoven’ school 

campus in Peer. this project is a part 

of the Belgium ‘scholen van Morgen’ 

(schools of tomorrow) programme.

the Peer school campus is a new 

school site for 1000 students ran-

ging from two and a half to eighteen 

years of age. the project, comprising 

more than, 16,900 m², includes the 

construction of a Belgian state-subsi-

dised private primary school, a large 

secondary school and a building for 

boarding students. A sports complex 

is also being built on the campus with 

a 3,000 m² sports hall and three large 

sports fields. 

At the official opening, the town mayor 

steven Matheï thanked the subcon-

tractors as well as others for the expert 

execution of the project. From one of 

our Riwal aerial work platforms, at a 

height of approximately 20 metres, 

the mayor and Flemish Minister for 

Education hilde Crevits rolled out a 

large banner with a photo of the four 

new buildings.

Als onderaannemer van Strabag Belgium heeft Riwal hoogwerkers 

en verreikers geleverd voor de bouw van scholencampus 

“Panhoven” in Peer. Dit project is onderdeel van het Beglische 

“Scholen van Morgen” programma.

scholencampus Peer is een nieuwe 

schoolsite voor 1000 leerlingen van 2,5 

tot 18 jaar. het bouwproject van ruim 

16.900 m² bestaat onder meer uit nieuw-

bouw van een Vrije Basisschool, grote 

Middelbare school en internaatgebouw. 

Op de campus wordt een heus sport-

complex opgetrokken met een sporthal 

van 3.000 m² en drie grote speelvelden. 

tijdens de officiële inhuldiging op vrijdag 



Highlights

nodig. gezien het krappe tijdschema 

mochten de machines absoluut geen 

storingen oplopen. Riwal Duitsland over-

tuigde Voith-Paper door onze uitstekende 

machine kwaliteit en ging samen met hen 

de uitdaging aan. Zowel Riwal als Voith-

Paper hebben hun belofte waar gemaakt. 

Alle werkzaamheden zijn binnen de afge-

sproken vier weken afgerond. 

Hamburger Rieger is een 

grote papierfabriek in het 

Duitse Gelsenkirchen. Om de 

capaciteit van de fabriek te 

vergroten heeft Hamburger 

Rieger geïnvesteerd in 

een grote verbouwing 

en modernisering van de 

papiermachine. De machine is 

tijdens de verbouwing verlengd 

van 200 naar 225 meter.

gedurende de verbouwing werd de pro-

ductie van de papiermachine stilgelegd. 

tijd was dan ook een belangrijke factor 

in dit project. Binnen vier weken moest 

het hele project worden afgerond. Met 

een team van meer dan 300 werklieden 

werd de papiermachine door Voith-Paper 

uitgebreid en werden nieuwe onderdelen 

ingebouwd. 

Om het werk goed uit te kunnen voeren 

had Voith-Paper diverse hoogwerkers 

Modernisation 
and expansion of 
the Hamburger  
Rieger paper 
factory 

hamburger Rieger is a large paper factory 

in the german town of gelsenkirchen. 

hamburger Rieger invested in a major 

expansion and modernisation of its paper 

machine to increase the factory’s capacity. 

the machine was expanded from 200 to 

225 metres during the expansion.

During the expansion, the paper machine 

was taken out of production, so time was 

of the utmost importance during the  

project, and all work needed to be 

completed in just four weeks. the work 

to expand the paper machine was 

undertaken by Voith-Paper and new parts 

were installed with a team of more than 

300 workers. 

Voith-Paper needed several aerial 

work platforms to ensure the work was 

performed correctly. in view of the tight 

timetable, it was simply unacceptable 

to have a breakdown. Riwal germany 

persuaded Voith-Paper to use Riwal aerial 

work platforms because of the outstanding 

quality of the equipment available for the 

work, and then met the challenge head-on. 

indeed, both Riwal and Voith-Paper made 

good on their promises, and all activities 

were completed within the agreed four 

weeks. 

Modernisering en uitbreiding van  
papierfabriek Hamburger Rieger 



Erasmus MC is het universitair medisch centrum van Rotterdam, dat is verbonden aan de  

Erasmus Universiteit. Het ziekenhuis is het grootste van de acht universitair medische centra in 

Nederland. 

in 2010 is het Erasmus MC van start 

gegaan met een nieuw hoogbouw pro-

ject. De nieuwe hoogbouw toren telt 30 

verdiepingen en is met 120 meter hoogte 

net iets hoger dan de bestaande witte 

faculteitstoren. Naar verwachting wordt 

de toren in 2018 afgerond. 

tot wel 47,50 meter. Door de complexiteit 

van dit bouwproject was machine advies 

van Riwal ontzettend belangrijk. Riwal 

heeft zelfs speciale aanpassingen op hef-

trucks gedaan, zodat de vloer niet werd 

overbelast. 

Voor Riwal is dit het grootste en langst 

lopende project in Nederland. Bijna alle 

soorten hoogwerkers en heftrucks die 

Riwal Nederland in haar vloot heeft zijn 

de afgelopen jaren ingezet ten behoeve 

van dit bouwproject. Werkhoogtes van de 

machines varieerden van 5,6 meter  

Riwal helpt mee aan de hoogbouw van het erasmus 
Medisch Centrum
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De Merwedebrug vormt een belangrijke 

verbinding tussen de Nederlandse pro-

vincies Zuid-holland en Noord-Brabant. 

Begin oktober werden er haarscheurtjes in 

de draagconstructie van de 55 jaar oude 

Merwedebrug ontdekt. 

De Merwedebrug moest daarom van 11 

oktober tot 29 december 2016 worden 

gesloten voor vrachtverkeer zwaarder dan 

3,5 ton. Om de brug te herstellen zijn  

48 belangrijke verbindingen van de brug 

verstevigd met stalen platen. Om dit 

te kunnen realiseren moesten er hang-

steigers over de hele lengte van de brug 

worden aangebracht. Riwal heeft ge- 

durende de gehele periode hoogwerkers 

en verreikers geleverd die het opbouwen 

van deze hangsteigers onder de brug 

mede mogelijk hebben gemaakt.  

the Merwede Bridge provides an im-

portant connection between the Dutch 

provinces of Zuid-holland and Noord-

Brabant. in early October 2016, cracks 

were discovered in the load-bearing 

structure of the 55-year-old bridge. As a 

precautionary measure, the bridge was 

subsequently closed to trucks heavier 

than 3.5 tons from 11 October to 29 

December 2016.

Maintenance on the Merwede bridge 
to repair the bridge, 48 vital connections 

were reinforced with steel plates, and that 

required the installation of suspended 

scaffolding along the full length of the 

bridge. to facilitate the erection of the 

suspended scaffolding, Riwal supplied 

aerial work platforms and telehandlers 

throughout the entire rehabilitation period.  

 Onderhoud aan Merwedebrug Riwal assists in 
completion of 
erasmus uni-
versity Medical 
Centre highrise

Erasmus MC is an academic medical 

centre in Rotterdam affiliated with 

Erasmus University. the hospital is the 

largest of the eight university medical 

centres in the Netherlands. 

in 2010, Erasmus University MC 

started a new high-rise project. the 

new high-rise tower has 30 storeys 

and at 120 metres, is slightly higher 

than the existing white faculty tower. 

it is expected that the tower will be 

completed in 2018. 

this is the largest and longest running 

project in the Netherlands for Riwal. 

Nearly all types of aerial work plat-

forms and forklift trucks in the Riwal 

Netherland fleet have been deployed 

for this construction project during the 

past few years. the working heights 

of the machines have varied from 5.6 

metres to no less than 47.50 metres. 

in addition, advice that Riwal was able 

to provide regarding appropriate ma-

chinery was very important because 

of the complexity of this construction 

project. Riwal even carried out a num-

ber of special adjustments on forklift 

trucks to ensure that there was no risk 

of overloading the floors. 



offices and logistics facilities. the 

company is expert with regard to large 

warehouse solutions and was, therefore, 

asked by the e-retail client Zalando to re-

alise a major project in Poland. goodman 

is building one of the largest distribution 

centres in Europe for the internet giant in 

gardno, in the north west of Poland. As 

developer, goodman has overall  

responsibility for the 130,000 square  

metre project. the majority of the aerial 

work platforms and telehandlers are  

being supplied by Riwal Poland. 

Altogether, we are providing a total of 

25machines including articulated boom 

lifts, telescopic booms, diesel scissor 

lifts, narrow electric scissor lifts and 

telehandlers.

het bedrijf is een expert als het gaat 

om grote magazijn oplossingen en is 

daarom door E-retail klant Zalando 

gevraagd voor een groot project in 

Polen. in gardno, noordwest Polen, 

realiseert goodman een van de groot-

ste distributiecentra in Europa voor 

internet-gigant Zalando. initiatiefnemer 

goodman is verantwoordelijk voor 

het 130.000 vierkante meter tellende 

project. het overgrote deel aan hoog-

werkers en verreikers wordt geleverd 

door Riwal Polen. het gaat in totaal 

om 25 machines; knikarmhoogwerk-

Goodman is een vastgoedgroep die onroerend goed als 

magazijnen, kantoren en logistieke faciliteiten ontwerpt, 

ontwikkelt en beheerd. 

ers, telescoophoogwerkers, diesel 

schaarhoogwerkers, smalle elektrische 

schaarhoogwerkers en verreikers.  

goodman builds 
huge distribution 
centre for 
Zalando 
goodman is a property development 

group that designs, develops and man-

ages property such as warehouses,  

goodman bouwt gigantisch distributiecentrum  
voor Zalando
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sFs instalacion 3 UtE is een joint venture 

die verantwoordelijk is voor de bouw 

en exploitatie van de afvalrecycling 

‘installation 3’. Dit bouwproject is 

onderdeel van Zonal Plan 3 en ligt in het 

gemeentelijk district Manises, Valencia. 

De installatie heeft een maximale 

capaciteit van 350.000 ton afval per jaar. 

samen met “installation 1” kan al het afval 

in het grootstedelijk gebied van Valencia 

hier worden verwerkt. 

Voor de bouw van dit project zijn 10 

machines minimaal drie jaar lang 

nodig. sFs koos uiteindelijk voor Riwal 

machines vanwege de uistekende 

onderhoudskwaliteit en het constant 

meten van de belangrijkste klant KPi’s. 

Riwal spanje leverde perfect onderhou-

den en keurig geschilderde machines 

in gloednieuwe staat en overtrof de 

verwachting. 

new waste  
recycling factory 
in Valencia 
UtE sFs instalación 3 is a joint venture 

that is responsible for the construction 

and operation of the ‘installation 3’ 

waste recycling plant. this construc-

tion project is a part of ‘Zonal Plan 3’ 

and lies within the municipal district 

of Manises, Valencia. the installa-

tion will have a maximum capacity 

of 350,000 tons of waste a year. 

together with ‘installation 1’, it will 

be possible to process all the waste 

from the urban area of Valencia. 

ten machines will required for at 

least three years to complete this 

project, and Riwal has been cho-

sen to provide the equipment. sFs 

ultimately decided to use Riwal 

machines because of the main-

tenance quality and the constant 

measurement of the most important 

customer KPis. 

Riwal spain has delivered perfectly 

maintained and neatly painted ma-

chines in brand new condition and 

surpassed all expectations.

nieuwe afvalrecyclingfabriek  
in Valencia 



Riwal lanceert 38m electric boom Lift

people - planet - profit

We zijn ons ervan bewust dat de 

middelen op onze planeet beperkt zijn, 

daarom doen we er alles aan onze eigen 

ecologische voetafdruk te verkleinen tot 

een minimum. We doen wat we kunnen 

als het gaat om recyclen van afval en 

het reduceren van energieverbruik. We 

bekijken onze interne processen kritisch 

Bij Riwal zijn we voortdurend op zoek naar innovatieve en duurzame 

oplossingen waarbij economische, sociale en milieu belangen in 

balans zijn met betrekking tot mens, milieu en maatschappij. Met een 

certificering op de MVO Prestatieladder level 3 kunnen we aantonen dat 

we dit proces kunnen delen met medewerkers, klanten en leveranciers. 

Daarnaast tekende Riwal de MVO zelfverklaring ISO 26000 en zijn we 

opnieuw gecertificeerd voor ISO 9001, OHSAS 18001 en VCA. 
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At Riwal, we are constantly looking for 

innovative and sustainable solutions, 

in which economic, environmental 

and social interests are in balance 

with respect to People, Planet and 

Profit. the certification on the CsR 

performance ladder level 3 shows that 

we can demonstrate this process to our 

employees, customers and suppliers. in 

addition, our management system has 

been certified for many years for the 

international standards isO 9001, OhsAs 

18001.

people - planet - profit

We know that the resources on our 

planet are limited, and so we are working 

in many ways to reduce our own 

environmental footprint to a minimum. We 

do whatever we can to reduce our energy 

consumption and our waste, recycling as 

much as we possibly can, and making 

conscious choices for products and 

processes that are good for our planet. 

We are constantly assessing our own 

processes and constantly looking at how 

to improve them. An important element 

of that process is the Riwal Way, which 

we’ve implemented to deliver consistently 

high quality to all of our customers 

anywhere in the world. 

om ze constant te verbeteren. Een 

belangrijke ontwikkeling die we ‘the 

Riwal Way’ hebben genoemd. 

Door the Riwal Way zijn we in staat 

om constant hoge kwaliteit aan al onze 

klanten over de hele wereld te leveren. 

Als één van de toonaangevende 

specialisten in de verhuur en verkoop 

van hoogwerkers, is Riwal er trots op 

om met de aanpassing van materieel 

van gerenommeerde fabrikanten zoals 

Jlg, in te kunnen spelen op de speci-

fieke behoeften van onze klanten.

Een aantal jaar geleden ontwikkelde 

Riwal een elektrische Jlg 800AJ 

en Jlg 860sJ door de diesel motor 

te vervangen door een elektrische. 

Dit jaar lanceert Riwal wederom een 

belangrijke innovatie: de elektrische 

Jlg 1200sJP!

De dieselmotor en de brandstoftank 

zijn vervangen door een elektrische 

motor, accu, lader en regeltechniek 

van de elektrische motor. De aange-

paste machine is volledig compatibel 

met de tÜV keuringseisen.

De belangrijkste kenmerken van de 

Jlg 1200sJP, zoals werkhoogte en 

horizontale reikwijdte, zijn nu gecom-

bineerd met een elektrische voedings-

bron. Dit biedt de mogelijkheid om 

veilig en efficiënt op hoogte te kunnen 

werken, met minder uitstoot en een 

lager geluidsniveau.

Riwal launches 38 meter electric 
boom Lift!

As one of the leading specialists in the 

rental and sales of access equipment,  

Riwal takes pride in being able to custo-

mize equipment from renowned manu-

facturers such as Jlg to match specific 

needs from our customers. 

A couple of years ago Riwal converted the 

Jlg 800AJ and the Jlg 860sJ boom lifts 

from diesel to electric powered.  this year 

Riwal again launches a major innovation. 

this time we converted a  Jlg 1200sJP 

boom lift from diesel to electric powered!

the diesel engine and the fuel tank of the 

1200sJP were replaced by an electric 

engine, battery pack, charger and control 

mechanics of the electric engine. the 

customized machine is fully compliant 

with the tÜV test requirements.

the key features of the Jlg 1200sJP, 

such as working height and horizontal 

outreach, combined with the electric 

power source, provides Riwal customers 

with a strong solution enabling them to 

work in a safe and productive way while 

at the same time reducing emission and 

noise levels. 



Fruveco laat grootste vriescel in europa bouwen

Het Murciaanse bedrijf Fruveco S.A. is gespecialiseerd in groenten 

& fruit diepvriesproducten. Het bedrijf is opgericht in 1986 en is 

sindsdien voortdurend gegroeid. Deze groei heeft ertoe geleid dat 

het bedrijf naast de bestaande fabriek in El Raal een fabriek in Alha-

ma laat bouwen. De nieuwe Fruveco fabriek zorgt dat de capaciteit 

wordt verdrievoudigd. Esytra realiseert de bouw van de schappen 

in de nieuwe fabriek. Riwal International Rental leverde extra smalle 

Holland Lift scharen die het werken tussen de krappe schappenstel-

lingen mogelijk maken. Met deze smalle Holland Lift schaarhoog-

werkers kon Esytra veilig werken op hoogtes tussen de 28 en 34 

meter. Om werkzaamheden aan de top van de schappen veilig af te 

kunnen maken leverde Riwal een 43 meter telescoophoogwerker.

Fruveco to build 
largest freezer 
in europe

Esytra is responsible for the shelving in the 

new factory. to realise installation of the 

shelving systems, Esytra has engaged the 

services of Riwal. Riwal international Ren-

tal supplied narrow holland lift scissors 

that enables work in confined spaces. 

these narrow holland lift scissors ensure 

workers on the project can safely work 

at heights of between 28 and 34 metres. 

Besides the narrow scissors a 43 meter 

boom was supplied to finish work at the 

top of the shelving systems.

Fruveco s.A. based in Murcia, spain, 

specialises in fruit and vegetable freezer 

products. the company was set up in 

1986 and has grown steadily over the 

years. Now, as a result of this growth, the 

company has taken the decision to build 

a new factory in Alhama to supplement 

the capacity of an existing factory in El 

Raal. With the new factory, Fruveco will 

triple its production capacity. A firm called 



Highlights

Riwal enters 
into a 
partnership 
with the Royal 
Arena

Riwal gaat partnerschap aan met 
Royal Arena

De bouw van de Royal Arena in Kopen-

hagen is voor Riwal Denemarken een 

belangrijk project geweest. Riwal is dan 

ook erg content dat de samenwerking 

met de Royal Arena wordt voortgezet 

nu de bouw is afgerond. De Royal Arena 

heeft een aantal hoogwerkers gekocht 

voor onderhoud aan het gebouw en 

daarnaast verhuurt Riwal machines om de 

80 events die jaarlijks plaatsvinden in de 

Royal Arena op te kunnen bouwen. 

De grootste arena van Denemarken is be-

gin februari geopend met een concert van 

rockband Metallica. Voor de opbouw van 

het podium waren meerdere grote diesel 

machines nodig. Riwal heeft speciale 

roetfilters op de machines geïnstalleerd, 

zodat ze binnen in de arena kunnen wor-

the construction of the Royal Arena 

in Copenhagen has been an impor-

tant project for Riwal Denmark. Riwal 

is therefore very pleased with the 

decision to continue the partnership 

with the Royal Arena now that the 

construction phase has been com-

pleted. the Royal Arena has bought 

a number of aerial work platforms to 

carry out maintenance on the building 

and, in addition, Riwal will be renting 

out machines for the set-up of the 80 

events that take place at the Royal 

Arena on an annual basis. the largest 

arena in Denmark opened at the 

beginning of February with a concert 

by rock legend Metallica. several large 

diesel machines were required for the 

construction of the podium. Riwal in-

stalled special diesel particulate filters 

on the machines so that they could 

be used inside the arena, providing an 

effective solution that made it possible 

for people to work indoors safely. 

Riwal has been provided its own box 

at the Arena as part of the partnership. 

Accordingly, we’ll be able to invite  our 

customers to join us in the box and 

enjoy many great performances in the 

coming years. 

den gebruikt. Een doeltreffende oplossing 

om mensen veilig binnen te kunnen laten 

werken. Onderdeel van het partnerschap 

is een eigen tafel voor Riwal in de Arena. 

Komende jaren kunnen onze klanten 

genieten van de mooiste optredens. 



interContinental hotels & Resorts has 
been a global leader in the hospitality 
industry for nearly 70 years as the 
world’s first international luxury hotel 
brand. A new five-star interContinental 
hotel is currently under construction in 
the centre of ljubljana, the capital city 
of slovenia. this luxury hotel will be 
one of the most beautiful and largest 
buildings in the city, with 165 rooms, 
two ballrooms, various conference 
rooms, a presidential suite and a well-
ness centre with a swimming pool and 
fitness facilities. 

the highlight will be a restaurant on 
the twenty-first floor with panoramic 
views over the city. Riwal slovenia is 
supplying articulated boom lifts and 
telescopic booms so that work can 
take place safely on the huge glass 
façade of the building. 

the interContinental hotel will open its 
doors at the end of 2017. 

nieuw interContinental Hotel in Ljubljana

InterContinental Hotels & Resorts loopt als ‘s werelds eerste 

internationale luxe hotelmerk al bijna 70 jaar voorop bij reizen rond 

de wereld. In het centrum van Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië, 

wordt een nieuw vijfsterren InterContinental hotel gebouwd. Het 

hotel belooft een van de mooiste en grootste gebouwen van 

de stad te worden. Dit luxe hotel telt straks 165 kamers, twee 

feestzalen, diverse conferentiezalen, een presidentiële suite en een 

wellnesscentrum met zwembad en fitness. Als hoogtepunt wordt 

op de 21e verdieping een restaurant met panoramisch uitzicht over 

de stad gerealiseerd. Riwal Slovenië levert knikarmhoogwerkers 

en telescoophoogwerkers, zodat er veilig kan worden gewerkt 

aan de enorme glazen gevel van het gebouw. Eind 2017 zal het 

InterContinental Hotel haar deuren openen. 



Highlights

new 
interContinental 
Hotel in 
Ljubljana

Riwal works with 
tengizchevroil on 
large-scale  
oil field in  
kazakhstan
tengizchevroil (tCO) was established in 

1993 by the Republic of Kazakhstan and 

Chevron. it is Kazakhstan’s largest enterpri-

se involved in the production and marketing 

of crude oil, gas and sulphur. Despite the 

sharp drop in oil prices in recent years, 

tengizchevroil (tCO) is in 1993 opge-

richt door de Republiek Kazachstan en 

Chevron. het is Kazachstans grootste 

onderneming als het gaat om productie 

van ruwe olie, gas en zwavel. Ondanks de 

scherpe daling van de olieprijs bouwt tCO 

in het westen van Kazachstan, tengiz, een 

reusachtig olieveld. Met dit project breidt 

tengiz de olie productie uit naar ongeveer 

12 miljoen ton per jaar. Dat zijn maar liefst 

tCO is building an enormous oil field 

in tengiz, in the west of the country. 

tengiz will be expanding oil production 

by approximately 12 million tons a 

year with this project. that is no fewer 

than 260,000 barrels of oil a day! the 

project was only announced six months 

ago, but tCO is already busy moving 

ahead with construction in tengiz. Riwal 

Kazakhstan will be supplying successful 

solutions for different companies that 

must work at height during the project. 

to date, more than 59 machines have 

already been supplied. 

260.000 vaten olie per dag! het is 

slechts zes maanden geleden dat het 

project werd aangekondigd, maar er 

wordt ondertussen al hard gewerkt op 

de bouw in tengiz. Riwal Kazachstan 

levert succesvolle oplossingen voor  

diverse bedrijven die op hoogte moe-

ten werken gedurende het project. in 

totaal zijn al meer dan 59 machines 

geleverd. 

tengizchevroil bouwt grootschalig 
olieveld in kazachstan



Riwal levert machines aan beck & 
Pollitzer voor bouw siliciummetaal 
installatie iJsland

in húsavík iJsland wordt een hypermo-

derne en milieuvriendelijk siliciummetaal 

productie-installatie gebouwd. Voor dit 

project waren een groot aantal machines 

nodig voor een langere periode. Beck & 

Pollitzer kocht bij Riwal Polen vijftien ma-

chines die succesvol werden verscheept 

naar iJsland. De machines werden vooraf 

in Beck & Pollitzer kleuren gespoten en 

voorzien van een logo. Daarnaast verhuurt 

Riwal international Rental bijna een jaar 

lang drie 23 meter Magni’s. Alle Beck & 

Pollitzer bedieningsmedewerkers zijn door 

Riwal getraind om de machines veilig 

te kunnen besturen en goed te kunnen 

onderhouden. 

A super modern and environmentally 

friendly silicon metal production sy-

stem is being constructed in húsavík 

in iceland. A large number of machi-

nes were required for a longer period 

of time for this project, so global en-

gineering firm Beck & Pollitzer bought 

15 machines from Riwal Poland. 

these machines were sprayed in 

advance in Beck & Pollitzer colours, 

logos were affixed, and then all the 

equipment was shipped to iceland. in 

addition, Riwal international Ren-

tal is renting three 23 metre-Magni 

telehandlers to Beck & Pollitzer for 

one year. All Beck & Pollitzer employees 

working with the equipment have been 

trained by Riwal to ensure that they can 

operate the machines safely and can 

properly maintain them.

Riwal supplies 
machines to beck 
& Pollitzer for the 
construction of 
a silicon metal 
system in iceland



Highlights

Supermarket 
chain Lidl is 
renovating

Supermarktketen Lidl renoveert

De Duitse supermarktketen lidl is actief 

in een groot deel van Europa en heeft 

ongeveer 8.000 winkels in meer dan 

23 landen. Zo’n 1500 van deze winkels 

staan in Frankrijk. lidl is in Frankrijk een 

grootschalige renovatie begonnen van de 

winkels. 

Ongeveer de helft van de winkels moet 

voor 2020 klaar zijn. Voor renovatie van 

een groot aantal winkels heeft Riwal 

Frankrijk machines mogen leveren. in 

totaal zijn er al meer dan 60 machines 

ingezet. De nieuwe winkels zijn een stuk 

groter en bieden meer comfort. 

Naast alle renovaties in Frankrijk wordt in 

Kroatië een groot nieuw distributiecen-

trum voor lidl gebouwd. Riwal Kroatië 

heeft deze klanten twaalf machines mo-

gen leveren om dit te kunnen realiseren. 

the german supermarket chain lidl 

operates in a large part of Europe and 

has about 8,000 outlets in more than 

23 countries. Around 1,500 of these 

outlets are in France. lidl has started 

on large-scale renovations of its out-

lets in France. 

Approximately half of the planned 

renovations must be completed by 

2020. Riwal France was asked to sup-

ply machines for the renovation of a 

large number of supermarkets. in total, 

more than 60 machines have already 

been supplied. the new outlets are 

larger and offer more comfort. 

in addition to all the renovations in 

France, a large new distribution centre 

is being built in Croatia for lidl. Riwal 

Croatia is playing a key role in the 

project with the supply of 12 machines 

to these customers. 



Riwal is officieel leverancier van Volvo Ocean Race

De Volvo Ocean Race is een van de meest 

prestigieuze en zwaarste zeil evenementen 

ter wereld. Riwal gaat als officieel leveran-

cier in de 2017-2018 editie  een belangrijke 

rol spelen. De Volco Ocean Race start in 

oktober 2017 in Alicante, spanje.  in totaal 

wordt ongeveer 45.000 zeemijl afgelegd, 

waarna wordt gefinisht in Den haag. Riwal 

heeft nu al gloednieuwe schaarliften, mast-

hoogwerkers en heftrucks geleverd voor 

de voorbereidingen op de start in oktober. 

Op dit moment zijn de boten en de teams 

in de Volvo Ocean Race Boatyard in lis-

sabon, Portugal. Zodra de race begint 

worden de machines verscheept naar de 

12 steden waar de zeilboten stoppen. De 

machines worden verscheept in containers 

aan boord van vrachtschepen. Omdat de 

zeilboten sneller zijn dan de vrachtschepen 

zijn er twee scheepswerven. De scheeps-

werven nemen zestien schaarhoogwerkers 

mee en wisselen stops af, zodat ze klaar 

liggen als de zeilboten aankomen. 

“Als mensen denken aan Volvo Ocean 

Race, wordt enkel gedacht aan het zeilen´´ 

merkt Nick Bice, Director of Boats and 

Maintenance.  “terwijl er achter de scher-

men veel meer bij komt kijken om de boten 

te laten finishen. ´´ Bij elke tussenstop, 

legt hij uit, moeten de boten uit het water 

getild worden en verplaatst naar de dok 

voor onderhoud. De boot is van de kiel tot 

de bovenkant ongeveer acht meter, daar 

zijn de schaarhoogwerkers van Riwal voor 

nodig. “Dit is de eerste keer dat we dit op 

deze manier doen”, vervolgt Bice. “Vroeger 

deden we een beroep op lokale partijen, 

maar in sommige steden vonden we dat 

de transport van de hoogwerkers een 

beetje wisselvallig was. Dit jaar wilden we 

werkonderbrekingen als gevolg van niet 

beschikbare machines elimineren. Daarom 

zijn we in zee gegaan met een gerenom-

meerd bedrijf als Riwal. We hebben de 

machines in lissabon sinds juli vorig jaar 

en tot op heden hebben de machines uit-

stekend gewerkt. Riwal heeft ook waarde-

volle trainingen gegeven en zal ons blijven 

steunen gedurende de race.”

“We zijn erg enthousiast over onze betrok-

kenheid bij de Volvo Ocean Race,” zegt 

Kris Desmedt, group Manager Marketing 

& Communications. “Ze weten dat ze op 

ons kunnen vertrouwen, omdat we als 

internationaal verhuurbedrijf wereldwijd 

kunnen leveren. De Volvo Ocean Race 

moet zeker zijn van de kwaliteit van de 

machines en service, in het geval er iets 

mis gaat.” hij voegt eraan toe dat Riwal 

duidelijk profiteert van het feit dat Riwal 

officieel leverancier is. “We krijgen een 

enorme naamsbekendheid en versterken 

wereldwijd ons imago. Daarnaast kunnen 



Riwal is officieel leverancier van Volvo Ocean Race

team with a ten-meter lift.“this is the first 

time we’ve done this,” continues Bice. 

“Previously we relied on local resources, 

but in some cities, we found that the 

materials handling equipment was a bit hit-

and-miss, so we wanted to eliminate the 

potential of any sort of work stoppage due 

to equipment not being available. that’s 

why we’ve gone with a reputable company 

like Riwal. We’ve had the equipment in 

lisbon since last July, and to date, it’s 

gone like clockwork, with no failures. Riwal 

has also supplied us with valuable training 

and will continue to support us throughout 

the race.”

“We’re really excited about our 

involvement with the Volvo Ocean Race,” 

says Kris Desmedt, group Manager 

Marketing & Communications. “they 

chose us because they know that they can 

rely on us as a global company with global 

reach. they need to be assured of quality 

equipment and service, to make it to the 

finish line.”

he adds that Riwal clearly benefits from 

the exposure it gets as an official supplier. 

“We get tremendous brand exposure 

to strengthen our global image through 

our involvement in the race, and we’ll be 

able to give our partners and potential 

customers a peak inside at the stopover 

cities, so it’s a way to build and strengthen 

commercial relationships. Apart from that, 

we hope that we can attract potential 

employees who learn about Riwal from our 

association with the race.”

Highlights

the Volvo Ocean Race is one of the most 

prestigious and gruelling sailing events 

anywhere in the world, and Riwal is now 

playing a key role as an official supplier. 

the 2017-2018 edition is a 45,000 nautical 

mile round-the-world race starting in 

Alicante, spain and finishing in the hague, 

the Netherlands. Riwal is already providing 

the organisation with brand new scissor 

lifts, vertical masts, and fork lifts as they 

prepare for the start of the race in October 

2017.

Currently, the boats and teams are in the 

Volvo Ocean Race Boatyard in lisbon, 

Portugal. Once the race starts, the 

equipment will be shipped around the 

world to the 12 stopover cities where 

boats are maintained throughout the 

race. the equipment will be shipped 

in containers aboard cargo ships. But 

because the sailing boats are faster than 

the cargo ships, there are actually two 

mobile boatyards, with sixteen scissor lifts, 

leapfrogging each other so they will be 

ready and waiting when the boats arrive 

at each stopover port. “When people think 

about the Volvo Ocean Race, all they think 

about is the actual sailing,” observes Nick 

Bice, Director of Boats and Maintenance. 

“But there’s a lot that goes on behind the 

scenes during the race to ensure that if 

they start the race they actually finish it.” 

At each stopover, he explains, the boats 

are lifted out of the water and placed in a 

cradle to allow for maintenance. Because 

it’s about eight meters from the keel to 

the top of the boat, Riwal provides each 

Riwal named official supplier 
to Volvo Ocean Race

Ainhoa Sanchez / Volvo Ocean Race.

Amalia Infante / Volvo Ocean Race

we onze partners en potentiële klanten 

meenemen naar de tussenstop steden. 

Een mooie gelegenheid om relaties op 

te bouwen en te versterken. Afgezien 

daarvan hoopt Riwal door de Volvo 

Ocean Race bekendheid onder poten-

tiële werknemers te genereren.”

O f f i c i a l  S u p p l i e r
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A selection from our wide range of machines  
available for sale at Riwal.
In total, we currently have more than 500 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

Above all. Riwal

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
JLG-2633ES
Country: Benelux

2006 - 9.92 m - 334 hrs

Pricing on request!

ITECO-IT12122
Country: Croatia

2007 - 13.5 m - 651 hrs

Pricing on request!

GENIE-Z34/22IC
Country: Poland

2007 - 13 m - 2565 hrs

Pricing on request!

UPRIGHT-TM12 
Country: Croatia

2007 - 5.83 m - 343 hrs

Pricing on request!

GENIE-GS3268RT
Country: Benelux

2005 - 11.96 m - 2227 hrs

Pricing on request!

JLG-4069LE
Country: Sweden

2008 - 14.2 m - 434 hrs

Pricing on request!

JLG-E400AJPN
Country: Germany

2006 - 14 m - 1434 hrs

Pricing on request!

JLG-4069LE
Country: United Kingdom
2006 - 14,2 m - 211 hrs

Pricing on request!

JLG-510AJ
Country: France

2008 - 17.5 m - 2119 hrs

Pricing on request!

JLG-510AJ
Country: United Kingdom
2007 - 17,5 m - 3195 hrs

Pricing on request!

JLG-E600JP
Country: Germany

2008 - 20 m - 953 hrs

Pricing on request!

JLG-T861
Country: France

2006 - 8.72 m - 1122 hrs

Pricing on request!

JLG-450AJSII
Country: Benelux

2012 - 15.5 m - 1842 hrs

Pricing on request!

JLG-1250AJP
Country: Benelux

2013 - 40 m - 1593 hrs

Pricing on request!


