
        

 
 

 
 
PERSBERICHT 
 
“Sarens wint opdracht in Yanbu, Saudi Arabië” 
 
Wolvertem, 20 mei 2011 – De Belgische groep Sarens tekent deze week het contract voor de 
heavy lift activiteiten voor de Yanbu Export Refinery in de Westelijke Provincie van Saudi 
Arabië. 
 
Het is de eerste maal dat Sarens voor de Spaanse firma Tecnicas Reunidas - een EPC-bedrijf 
(Engineering Procurement Construction) gespecialiseerd in het aanbieden van totaalprojecten - zal 
werken. Het contract omvat het zware hijs- en transportwerk voor de Coker Unit die zorgt voor de 
verdere verwerking van aardolieproducten. 
 
De stukken - waarvan het zwaarste 685 ton weegt en 78 m lang is - zullen worden gehesen door ’s 
werelds grootste rupskraan, de Demag CC8800-1 “upgrade”, welke speciaal zal aangepast worden 
voor dit project. Uitgerust met een mast van 130 m zal ze minstens 3 maanden werkzaam zijn op de 
site en dit vanaf midden januari 2012. 
 
Dit belangrijk contract stelt Sarens in een goede positie om ook andere zware hijswerken toegewezen 
te krijgen in andere units van dit project. In totaal is bij dit project een investering van 12 miljard dollar 
mee gemoeid. De opdrachtgever, Saudi Aramco, wil met de bouw van deze raffinaderij met een 
capaciteit van 400.000 vaten per dag, inspelen op de steeds stijgende vraag naar aardolieproducten 
in de wereld.  
Voor Sarens past dit project in de strategie om zwaar in te zetten op de relance markt van het Midden 
Oosten. Het project zal extra tewerkstelling creëren, zowel in de lokale markt als bij Sarens voor 
technisch ondersteunende profielen. Hiervoor heeft Sarens wereldwijd nog meer dan 50 vacatures 
openstaan.  
 
 
Over Sarens 
De Sarens Group, met hoofdkantoor in Wolvertem, is een internationale onderneming van Belgische 
origine, gespecialiseerd in kraanverhuur en engineeringprojecten voor het hijsen en verplaatsen van 
lasten met uitzonderlijke afmetingen en gewicht. Het familiebedrijf, dat momenteel actief is in 43 
landen, wist zich in enkele decennia een plaats te veroveren op de wereldmarkt. De Sarens Group telt 
wereldwijd bijna 3.000 medewerkers en realiseert een geconsolideerde omzet van ongeveer 400 
miljoen EUR. Deze ‘specialist in het buitengewone’ zet zijn brede gamma aan kranen en ander 
materiaal wereldwijd in voor kleine en grote projecten in verschillende sectoren.  
Sarens is vandaag o.a. actief in Nieuw Caledonië voor de rental scope van het Koniambo project 
(torenhijs van modules, heavy lift kranen, heavy transport met SPMT’s en site & safety management) 
waarvan de waarde reeds meer dan 65 miljoen euro bedraagt.  
 
 
Voor meer informatie 
contactpersoon: Hendrik Sarens  
Sarens nv 
Autoweg 10 
B - 1861 Wolvertem 
Tel:  +32 (0)52/319.319 
Fax:  +32 (0)52/319.329 
Website: www.sarens.com 
E-mail: info@sarens.com 
 
 
 



        

 
 

 
 

 
Demag CC8800-1 in actie (Gdansk, Polen – 2009) 

 


