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Testen van 300 tot 14000 kN. 
 
 
Het testbedrijf voor:    Ten behoeve van: 
 
-Ankers     -Scheepsbouw 
-Blokken     -Rederijen 
-Stroppen     -Sleepvaart/berging 
-Sluitingen     -Offshore industrie 
-Hijsjukken     -Baggerindustrie 
-Kettingen     -Industrie 
-Staaldraadkabels    -Kraanbedrijven. 
 
 
 
Met een capaciteit van 14000kN trekkracht beschikt Mennens Dongen B.V. in Dongen over 
de grootste trekbank van Nederland. Deze unieke trekbank is een logisch vervolg op alle 
activiteiten die Mennens in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Wie immers kabelstroppen 
van 110 mm. kan maken, wil ze ook zelf kunnen beproeven.  

Dit was tot voorheen nog een ontbrekende schakel in het programma van hijsen, heffen, 
trekken en sjorren. Moeiteloos en met behulp van de meest geavanceerde apparatuur is 
Mennens Dongen B.V. op dit ogenblik in staat om vrijwel alle hijs-, hef-, trek- en sjormiddelen 
te testen en/of te hertesten op hun gewenste belasting. Deze trekbank is er echter niet alleen 
om de eigen producten te testen. Ook anderen kunnen thans van deze service gebruik 
maken. Snelheid en efficiency staan daarbij voorop. Wat Mennens betreft hoeft geen 
installatie meer stil te staan en geen schip meer in de haven te liggen vanwege het 
ontbreken van de vereiste certificaten. 
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Internationale waarborg voor veiligheid 
 
 
Certificaten vormen een essentieel onderdeel in het – internationale – streven naar de 
grootst mogelijke veiligheid voor hen die dagelijks omgaan met hijs-, hef-, trek- en 
sjorwerktuigen. De trekbank biedt, gezien de capaciteit, de mogelijkheid om nu zelfs de aller 
zwaarste stroppen, ankers, blokken, jukken, kettingen, sluitingen en staaldraadkabels op hen 
specifieke kwaliteiten te (her)testen alvorens het (inter)nationale goedkeuringscertificaat kan 
worden afgegeven. De daartoe wettelijk voorgeschreven proeven worden door specialisten 
uitgevoerd. 
 
Inspanlengte tot 35 
meter. 
Vier 
bovenloopkranen, 
maken een vlot 
transport mogelijk. 
Vrachtauto’s kunnen 
tot vlak naast de 
trekbank rijden om de 
te testen werktuigen 
te lossen en laden. 
Snel en efficiënt voor 
lichte en zware hijs- 

en hefwerktuigen. Want 
door gebruik te maken 
van de allerlaatste 
technische 
ontwikkelingen kan de 
trekbank supersnel 
bedrijfsklaar worden  
gemaakt voor het 
uitvoeren van testen. In 
het frame met een 
afmeting van 10.000 
mm. x 2400 mm. x 1950 
mm. kunnen sluitingen, 
blokken, 2, 3 en 4 
sprongen tot 1300 ton 
worden getest of op 

breuk worden getrokken. In een goot van 700 mm. x 500 mm. over een lengte van ca. 35 
meter, dus voor lange stroppen en kettingen, kan een trekkracht van ca. 850 ton worden 
bereikt. 
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Certificeren en Hercertificeren 
 
 
De 14000kN trekbank 
is een onderdeel van 
het streven naar een zo 
groot mogelijke 
veiligheid wat betreft 
hijs-, hef-, trek- en 
sjorwerktuigen. Kosten 
noch moeite werden 
gespaard om een 
trekbank te ontwikkelen 
die qua capaciteit in 
Nederland momenteel 
zijn gelijke niet kent.  
Na uitgebreid te zijn 
getest door de ijkings 
specialisten van NMI 
zijn we ingedeeld in de 
hoogste klasse. 

Wat wil zeggen dat de afwijking van 
de meetwaarden maximaal 1% 
bedraagt .  
Ook bij de maximale  trekkracht van 
14000kN. 
Daarmee is het certificeren en 
hercertificeren van staalkabels, 
sluitingen, blokken, ankers, 
kettingen, jukken en stroppen 
inmiddels een verregaande 
specialistische service van Mennens 
Dongen B.V. geworden. Een service 
die – ook internationaal – erkenning 
heeft verworven. Waardoor er ook 
certificaten worden afgegeven voor 
internationale classificatiebureaus. 
Daartoe behoren onder meer: 
Lloyd’s Register of Shipping, Bureau 
Veritas, Det Norske Veritas, 
Gemanischer Lloyd, American 
Bureau of Shipping, Registro Italiano 
Navale (R.I.N.A.) en USSR Register 
of Shipping. 
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De technische gegevens. 
 
Bij de bouw van de trekbank zijn de modernste technieken en technologieën 
gebruikt en toegepast.  
 
 
Met als resultaat: 
 

• een nuttige inspanlengte in het 14000 kN gedeelte van 2½ tot 10 meter. 
• ruimte onder hartas in de 10 meter sectie: 1200 mm. 
• breedte tussen de liggers in 10 meter sectie: 2400 mm. 
• maximale trekkracht 1427 ton (14000 kN) 
• een verplaatsbaar vast trekpunt met onderlinge afstanden van 5 meter met 

verlengstuk op de delen tot 2½ meter. 
• slag van de trekas: ca. 4400 mm. 
• stijgtijd in te stellen tussen 1 en 1000 kN per minuut 
• beperking van de slag tot 500 mm. voor een trekkracht groter dan 650 ton. 
• een volledig computergestuurde trekbank 
• elektronische krachtmeting door middel van een loadcell. 
• afwijking meetwaarde: maximaal 1 %. 
• een video installatie waarmee de proef te volgen en te filmen is . 
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The NMI Certification 
 


