PERSBERICHT
“Sarens bouwt protonentherapiecentrum voor IBA in Trento, Italië”
Wolvertem, 22 november 2011 – Sarens heeft eerste opdracht beet voor IBA op Europese
vasteland.
In het verleden heeft Sarens in de US via zijn Amerikaanse dochter, Rigging International, reeds
eerdere projecten uitgevoerd voor de Belgische specialist in medische spitstechnologie IBA (www.ibaworldwide.com). Voor deze nieuwe opdracht zal Sarens zijn eerste van dit soort projecten mogen
uitvoeren op het Europese vasteland.
Het protonentherapiecentrum dat gebouwd zal worden in Trento (Italië) zal gebruikt worden voor
kankerbestrijding. De protonentherapie waarin IBA een wereldleider is, zorgt ervoor dat
kankerpatiënten behandeld worden met een preciezere dosis, wat minder neveneffecten en betere
resultaten geeft. Hierbij worden protonen afgeschoten die hun energie alleen afgeven op de plaats
van het kankergezwel.
Het project omvat de installatie van onder andere een zware cyclotron van 220 ton en zal 18 weken in
beslag nemen. Buiten de hijswerken zal Sarens ook instaan voor de mechanische montage en de
aansluiting van het elektrische gedeelte van de installatie.
Voor Sarens past dit project in de strategie om verder te groeien en nieuwe markten aan te boren. Met
IBA ziet het een mooie toekomst tegemoet in de installatie van dit soort projecten. Het project zal extra
tewerkstelling creëren, zowel op 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 51
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 420
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.
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Installatie van een cyclotron

PRESS RELEASE
“Sarens constructs proton therapy centre for IBA in Trento, Italy”
nd

Wolvertem, 22

November 2011 – Sarens obtains first order for IBA on European mainland.

In the past Sarens has already executed similar projects through its US subsidiary Rigging
International for Belgian based specialist in medical high technology IBA (www.iba-worldwide.com).
This time Sarens will execute the first type of this project on the European mainland.
The proton therapy centre will be constructed in Trento, Italy and will be used for the treatment of
cancer. Proton therapy, in which IBA is the world leader, enables patients to be treated for cancer with
a more precise dose in the tumor, fewer side effects and better results. For this purpose protons are
fired off and only release their energy where the tumor is located.
The project will entail among other things the lifting of a 220 tons cyclotron and will take 18 weeks.
Furthermore Sarens will be responsible for the mechanical installation as well as the wiring of the
electrical part of the installation.
For Sarens this project fits into their strategy of continuous growth and exploring new markets.
Together with IBA Sarens is looking forward to a bright future in these type of projects. The project will
create extra job opportunities both in the local market as well as in its Belgian headquarters for
technical educated staff. Sarens has over 50 vacancies worldwide for similar profiles.
About Sarens
The Sarens Group is a Belgian multinational, specialising in crane rental and engineering projects
involving lifting and moving loads with exceptional sizes and weights. The family-owned company
operates in 51 countries, employs some three thousand staff around the world, with a consolidated
turnover of €420 million. This ‘specialist in the extra-ordinary’ uses its fleet of cranes, Self-Propelled
Modular Trailers and various alternative lifting and skidding equipment systems worldwide for projects
in different market segments.
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