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WIRECO SYNTHETICS

Instal latie van Lankhorst VIV Strakes

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen
Lankhorst Engineered Products 
besteedt veel aandacht aan vei-
ligheid, milieu en kwaliteit voor 
mens, omgeving en product vol-
gens het principe van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. 
Om dit te waarborgen zijn we 
gecertificeerd voor de normen ISO 
9001 (Kwaliteit), OHSAS 18001 
(Arbo) en ISO 14001 (Milieu). Zo 
dragen onze kwaliteitsproducten 
onder andere bij aan een schoner 

milieu en passen daarmee in een 
duurzame omgeving. We focus-
sen op het reduceren en recyclen 
van afval, het minimaliseren van 
benodigde input en het maken 
van meerjarenafspraken met de 
overheid over energiereductie. En 
ook onze interne werkplaats van 
de sociale werkvoorziening Em-
patec is inmiddels niet meer van 
ons terrein weg te denken. Hier 
maken ze standaard producten 
voor de klant op maat. Daar zijn 
wij trots op!

Kunststof fascineert ons, iedere dag weer. Wij produceren en 
ontwikkelen hoogwaardige kunststofproducten op basis van 
gerecyclede en nieuwe materialen. Onze klanten ervaren toege-
voegde waarde als het gaat om veiligheid, duurzaamheid, ‘total 
cost of ownership’ en maatwerk. De bedrijfsvoering en produc-
tie vinden plaats in Nederland (in Sneek en Born). En ook een 
groot deel van de grondstoftoevoer hebben we in eigen beheer 
vanuit onze recyclingfabriek in Duitsland (Niederlangen). 

innovatief en ondernemend
Wij zijn Europees marktleider en 
werken vanuit een jarenlange 
traditie van creativiteit en innova-
tie. Altijd op zoek naar de juiste 
oplossing precies zoals de klant 
het wenst. Van eerste idee tot 
aan eindproduct. Hierbij speelt 
onze R&D afdeling een centrale 
rol. Door continue investering 
in mensen, automatisering, pro-
duct- en technologieontwikkeling 
zijn wij een snel groeiende divi-
sie. En we verwachten ons succes 
de komende jaren (inter)natio-
naal nog verder uit te bouwen. 

LANKHORST ENGINEERED PRODuCTS

Marktleider in kunststofinnovatie

KLP® Rollstop Systeem
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Euroline Premium® netten

LANKHORST EuRONETE PORTuGAL

Nadat de Lankhorst Euronete group door WireCo WorldGroup 
overgenomen is, zijn al onze belangrijke eigen merken in één 
portfolio ondergebracht. Hierdoor heeft het bedrijf extra toege-
voegde waarde verkregen. 

Het hoofdkantoorvan de visse-
rijdivisie van Lankhorst Euronete 
Portugal staat in Portugal en 
heeft 4 productielocaties: Maia 
en Boticas (Portugal), Le Guil-
vinec (Frankrijk) en Goa (India). 
Daarnaast beschikken we over  
7 distributiecentra op verschil-
lende plaatsen in de wereld:  
Nederland, Denemarken, Ver-
enigd Koninkrijk, Verenigde 
Staten van Amerika (Seattle en 
New Bedford), Uruguay, Chili, 
Australië en India. 
Op basis van deze sterke posi-
tie garanderen we wereldwijd 
een snelle en efficiënte service. 
Met de voorraadpunten in onze 
distributiecentra kunnen wij we-
reldwijd tijdig inspelen op veran-
derende marktbehoeftes. 

Markten zoals de industriële vis-
serij – sleepnetten, purse seine 
visserij en aquacultuur – zijn de 
belangrijkste segmenten voor 
onze producten; producten die 

altijd de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van synthetische 
vezels bieden. Innovatie is altijd 
al ons motto geweest en ook de 
reden van ons succes, iets waar 
we heel erg trots op zijn. 
Op basis van buitengewone pres-
taties en vraag zijn merken als 
Euroline Premium® en 
Premium Plus® marktleiders bin-
nen de industriële visserij. 
De producten Euroline Premium® 
en Premium Plus® zijn door onze 
eigen R&D experts ontwikkeld. 
Voordelen van deze gespeciali-
seerde materialen zijn: 
•  Er kunnen grotere sleepnetten 

ingezet worden;
•  Hetzelfde sleepnet kan van 

dunner garen worden gemaakt 
waardoor het schip beter kan 
presteren;  

•  Lager brandstofverbruik;
•  Schone visserij, eenvoudiger 

handling en een uitstekende 
knoopstabiliteit; 

•  Bijzonder goede slijtvastheid. 

Lankhorst Euronete Portugal  
wereldleider op het gebied van  
productie en distributie van visnetten, 
staalkabel en synthetische touwen

Lankhorst Euronete Portugal 
wordt erkend voor zijn kwaliteit 
en innovatie en voortdurende 
investeringen in onderzoek naar 
en ontwikkeling van nieuwe 
producten. 
Euroline® en Euroline Premium® 
netten zijn producten die dit 
bevestigen. Het betreft gepaten-
teerde producten die bijgevolg 
alleen door Lankhorst Euronete 
Portugal en zijn distributeurs 
verkocht mogen worden. 
Helaas zijn er bedrijven – met 
weinig moreel en voorbijgaand 
aan  ‘fair play’ – die getracht 
hebben onze productie na te 
maken met de bedoeling in de 
schaduw van ons succes te ope-
reren. 

Voor de aquacultuursector is ons 
merk Euroline® het ideale alter-
natief voor nylon netten die voor 
deze toepassing altijd zeer po-
pulair zijn geweest. Ons streven 
is heel nauw samen te werken 
met de eindgebruiker, en met 
name in de Chileense markt. De 
uiterst positieve resultaten spre-
ken voor zich!  
Het uitwisselen van ervaringen 
en onderzoek heeft in grote 
mate bijgedragen aan het verbe-
teren van onze dienstverlening. 
Voor de toepassing in afmeer-
systemen in viskwekerijen zijn 
nieuwe producten ontwikkeld 
die de veiligheid van de installa-
ties naar een hoger niveau tillen. 

Op het gebied van netten zijn 
gangbare producten zoals nylon 

en polyester vervangen door 
onze Euroline® netten. De resul-
taten waren zeer positief terwijl 
de uiteindelijke kosten aantoon-
baar zijn gedaald. 
Voor de tonijnmarkt heeft Lank-
horst Euronete Portugal onlangs 
met een van de belangrijkste 
tonijnbedrijven in Spanje een 
nieuw contract afgesloten voor 
levering van een compleet nylon 
purse seine net. 

Een andere uitdaging in het jaar 
2014 wordt de productie van 
netten zonder knopen waarvoor 
we in de productielocatie in 
Maia gebruik gaan maken van 
een nieuw nettenweefgetouw 
dat uniek is in de wereld. Een 
geheel nieuwe uitdaging waar 
we bijzonder trots op zijn, en 
het gevolg van een omvangrijk 
project waardoor onze positie 
als marktleider nog meer onder-
streept wordt. 

En ‘last but not least’, willen we 
graag stilstaan bij de zeer ge-
waardeerde bijdrage van zowel 
onze werknemers als klanten die 
we veel dank verschuldigd zijn.
Tenslotte zijn zij de reden van 
ons succes!

Productie bi j  Lankhorst 
Euronete Portugal
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Staalkabel

De maritieme divisie van Lankhorst Ropes biedt een volledig 
assortiment met synthetische touwen en staalkabel voor we-
reldwijde  maritieme gebruikers. 

Als onderdeel van ’s werelds 
grootste staalkabelfabrikant, 
WireCo Worldgroup, is het 
voor Lankhorst Ropes moge-
lijk om rechtstreeks van de 
WireCo-fabrieken in Duitsland, 
de Verenigde Staten, Mexico, 
Portugal en Polen staalkabel te 
leveren. 
Het directe voordeel voor de 
maritieme klant is de ‘one-stop 

shop’ service voor alle benodigd-
heden op synthetisch touw- en 
staalkabelgebied, en verbeterde 
aanbod in staalkabel voor 
kranen. Daarbij wordt het we-
reldwijde voorraadnetwerk van 
Lankhorst Ropes sinds kort ook 
gekenmerkt door de verhoogde 
voorraad van staalkabel.
Steven Wardenier, commercieel 
directeur Lankhorst Ropes: “Tot 

nu toe heeft onze productie 
en innovatie zich vanwege 
onze historie alleen gericht op 
synthetische touwen, maar 
momenteel hebben we ook 

directe toegang tot een zeer 
groot staalkabelproductiemiddel 
en toonaangevende staalkabel-
merken zoals Casar, Oliveira en 
Drumet.”

L A N K H O R S T  R O P E S

‘One stop-shop’ voor zowel syn-
thetische touwen als staalkabel

Onze man in Dordrecht…
Renzo Romano is een belangrijk 
lid van het synthetisch touwtrai-
ningsteam in Dordrecht. Renzo, 
meester in het splitsen, begon 
19 jaar geleden bij Lankhorst. 
“Het jarenlange werken met 
zowel synthetisch touw alsook 
staalkabel heeft me een uit-
gebreide kennis van het brede 
assortiment van Lankhorst opge-
leverd”, zegt Renzo.
“De laatste jaren zijn er nieuwe 
synthetische touwen ontwik-
keld, zoals Strongline en 
Lanko®force, maar waren er ook 
ontwikkelingen op het gebied 
van splitsmethodes en staalka-
belproductie. Het hoogtepunt 
was echter toch wel de toeken-
ning van de Seatrade Innovation 
Award voor de A3 splits.”
Over zijn huidige functie merkt 
Renzo op: “Ik geef mijn kennis 
graag door en leer de mensen 
hoe ze moeten splitsen volgens 
de Lankhorst-methode. Ik leid 
mensen op die net nieuw zijn 
bij Lankhorst, maar ga ook aan 

bracht, heb ik twee vreemde 
talen geleerd en nieuwe cultu-
ren ontdekt. Het trainen van de 
bemanning van onze klanten is 
erg bevredigend want ze wil-
len heel graag meer leren over 
inspectieverbetering en reparatie 

Werken met duurzame touwen
Synthetische afmeer- en sleeplijnen zijn hoogwaardige techno-
logische producten. Een juiste toepassing ervan brengt veilig-
heid en efficiency met zich mee. Lankhorst Ropes is van mening 
dat het trainen van de bemanning essentieel is om maximale 
levensduur en veilig gebruik van synthetisch touw te waarbor-
gen. Er worden regelmatig trainingen gegeven in de vestiging 
in Dordrecht, bij de klant op kantoor of aan boord.

van touwen. Daarnaast is het een 
aangename bijkomstigheid om 
nieuwe vrienden te maken onder 
degenen die op de oceaan varen. 
Naast het opleiden, besteed ik 
mijn tijd ook aan het begeleiden 
van de installatie van nieuwe 

Renzo Romano 
in het Midden Oosten

boord van schepen om de be-
manning te trainen. Voor som-
mige touwgebruikers ben ik de 
enige persoon van Lankhorst 
die zij ontmoeten, het is daarom 
voor mij een voorrecht om ons 
bedrijf te vertegenwoordigen en 
de professionele benadering in-
zake de touwtraining te demon-
streren. Doordat het reizen voor 
Lankhorst me op verschillende 
plekken in de wereld heeft ge-

Renzo Romano in 
Vietnam

touwen aan boord van sche-
pen wanneer klanten behoefte 
hebben aan waarneming door 
een ervaren Lankhorst-persoon. 
Ik ben al op een verscheiden-
heid aan schepen geweest, 
van sleepboot tot container- en 
cruiseschepen. Opdrachten die 
op locatie uitgevoerd moeten 
worden, zijn altijd weer een 
uitdaging, maar brengen ook de 
grootste beloning met zich mee 
…  een tevreden klant!”
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LaNKHOrST rOPeS
26 – 27 februari SMM Istanbul (TUR)
5 – 8 mei OTC Houston (USA)
13- 15 mei CSI Gorinchem (NL)
16 – 20 juni ITS Hamburg (DEU)

LaNKHOrST eNGiNeereD PrODuCTS
4 – 6 maart Subsea Tieback, San Antonio (USA)
8 – 10 april MCEDD, Madrid (ES)
5 – 8 mei OTC Houston (USA)
8 – 13 juni OMAE San Francisco (USA)

LaNKHOrST eurONeTe POrTuGaL
21 – 23 mei Tuna 2014 Bangkok (THA)
19 – 22 augustus Norfishing 2014 (NO)

LaNKHOrST Pure COMPOSiTeS / YarNS
11 – 13 maart JEC Europe, Paris (F)
10 – 12 juni Hortitech Amsterdam (NL)

Lankhorst Engineered Products op de 
Infrarelatiedagen in Hardenberg (NL)

Cabral  512® klaar voor verscheping

VAN DE REDACTIE

Contactgegevens:
LEnews@lankhorst-sneek.nl

Mafalda Gramaxo (PT)
Paula Oliveira (PT)
Geeske Terpstra (NL)
Ineke Heising (NL)

De volgende Lankhorst euronete News verschijnt in 
juni 2014.
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LANKHORST EuRONETE bRASIL

Historisch verkoopsucces voor 
Lankhorst Euronete Brasil 
Lankhorst Euronete Brasil (LEB), een dochteronderneming van 
WireCo WorldGroup in Queimados, Rio de Janeiro, Brazilië is 
gespecialiseerd in het produceren van synthetisch touw voor off-
shore- en maritieme markten. Het bedrijf is een contract aange-
gaan met SOFEC, Inc. voor volledige levering van polysterlijnen 
voor het afmeren van de FPSO Cidade de Itaguaí MV26. 

SOFEC, een dochteronderneming 
van MODEC. Inc, heeft Lankhorst 
Euronete Brasil de productie van 
het polyester afmeersysteem 
gegund dat gebaseerd is op de 
eigen Cabral 512®-productie- 
technologie van Lankhorst Euro-
nete Brazil. Het afmeersysteem 
wordt op een diepte van 2.240 
meter onder de waterspiegel ge-
installeerd. 
De FPSO zal in het vierde kwar-
taal van 2015 ingezet worden in 
het  Iracema Norte-gebied van 
het BM-S-11 blok voor de kust 
van Brazilië, ongeveer 300 km 
ten zuiden van Rio de Janeiro. De 
olie bevindt zich in de ‘pre-salt’ 
laag op een 5.000 meter onder 

de zeebodem. De verwerkings-
capaciteit zal 150.000 vaten olie 
en 280 standaard kubieke mm 
gas per dag zijn, met een totale 
vloeistofopslagcapaciteit van 
1.600.000 vaten. 
Rui Faria, directeur van LEB: 
“Dit nieuw contract met SOFEC 
bevestigt onze capaciteiten om 
onze klanten in de Braziliaanse 
markt van technisch en logistiek 
hoogwaardige voordelen te voor-
zien. Het versterkt tevens onze 
positie als wereldmarktleiders 
met betrekking tot de productie 

van diepwaterafmeerlijnen.” 
Het leveringscontract omvat 
ongeveer 75.000 meter Cabral 
512® met een minimum MBL 
(breukbelasting) van 1.200 ton. 

Lankhorst Euronete Brasil is een 
onderdeel van WireCo® World-
Group en gespecialiseerd in het 
ontwikkelen en produceren van 
touwen voor de maritieme en 
offshore-industrie en toonaange-
vend leverancier in vele scheep-
vaart- en offshoremarkten over 
de hele wereld.  


