IRIZAR FORGE SLUIT ZICH AAN BIJ VAN BEEST
22 september 2017 – Sliedrecht, Nederland
Van Beest – fabrikant van Green Pin®, Excel® en Tycan® hijsaccessoires – heeft een
meerderheidsbelang in Irizar Forge verworven. Irizar Forge, gevestigd in Spanje, is een van de
meest vooraanstaande smederijen op het gebied van zware kraanhaken en blokken in de
wereld. Irizar Forge heeft moderne faciliteiten om haken, blokken en aanverwante accessoires
met een hijscapaciteit tot 5000 ton te produceren. Het bedrijf biedt klanten een one-stop-shop
oplossing voor specialistische hijs- en mooring(verankering)toepassingen: ontwerp, productie,
inspectie en testen worden allemaal door het bedrijf zelf uitgevoerd. Irizar Forge ontwikkelt haar
maatwerk oplossingen voor offshore en onshore toepassingen in branches zoals olie & gas,
bouw, zeetransport, industriële verwerking, nucleair, mijnbouw, waterkracht en staal.
Deze overeenkomst draagt significant bij aan de missie van Van Beest om wereldwijd leidend
te zijn op het gebied van accessoires voor hijsen, sjorren en mooring voor de onshore en
offshore Engineering, Procurement & Construction (EPC)-branche, alsmede voor Original
Equipment Manufacturers (OEM). Richard Meer, lid van de Raad van Bestuur van Van Beest,
licht toe: “Met de acquisitie van Irizar Forge verwerft Van Beest een sterk en gerespecteerd
bedrijf in de hijs- en mooringmarkt. Van Beest zal hierdoor niet alleen zijn marktpositie
verbeteren maar breidt, met de aanwinst van Irizar Forge’s eersteklas productiefaciliteiten,
tevens zijn productiemogelijkheden substantieel uit.” Maria L. Irizar, algemeen directeur van
Irizar Forge, voegt toe: “De snelheid waarmee de markt zich sinds enkele jaren beweegt, vraagt
van bedrijven om op grotere schaal te opereren. We zijn dan ook verheugd dat we met Van
Beest de juiste partner hebben gevonden om die schaal te bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat
we samen nieuwe mogelijkheden voor onze klanten zullen creëren dankzij synergiën in
fabricage, innovatie en toegang tot de markt.”
OVER IRIZAR FORGE
Irizar Forge is de vooraanstaande smederij van hoogwaardige hijs- en mooringoplossingen op
maat voor onshore en offshore EPC- en OEM-bedrijven. Irizar Forge’s kraanhaken, blokken en
aanverwante producten hebben een hijscapaciteit tot 5000 ton en voldoen aan de hoogste
standaarden van de hijs- en mooringbranche. Deze producten zijn dan ook gecertificeerd door
LRS, DNV-GL, ABS en BV. De firma is opgericht in 1923, is gevestigd in Spanje en heeft 45
werknemers. Voor meer informatie, zie www.irizarforge.com en https://youtu.be/_d9mrhptxvY.
OVER VAN BEEST
Van Beest is de toonaangevende fabrikant van hoogwaardige ketting- en staaldraadaccessoires,
zoals Green Pin®-sluitingen, Excel®-haken en Tycan®-ketting. Van Beest is opgericht in 1922
en heeft wereldwijd 125 werknemers. Het bedrijf heeft vestigingen in Nederland (hoofdkantoor),
Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en de Verenigde Staten. Van Beest heeft distributeurs in meer
dan 90 landen wereldwijd. Voor meer informatie, zie www.vanbeest.com.
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