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BETAFENCE INSTALLEERT 35 KM OMHEINING IN ‘TANGER MED’-HAVEN IN
MAROKKO
De aanleg van de Tanger Med-haven ging van start in 2003. De activiteiten startten in
2007 en tegen 2016 zal de totale capaciteit 8 miljoen containers bedragen. Van bij het
begin werd Betafence uitgekozen als partner voor alle omheiningen in en om de
haven. Belangrijk voordeel was de ervaring die Betafence kon voorleggen naar
aanleiding van grote infrastructurele omheiningsprojecten, net als de productkwaliteit.
In een dergelijke hoog corrosieve omgeving is die immers een essentiële factor. Tot
op vandaag leverde Betafence 35 km verschillende omheiningen en 17
toegangspoorten aan Tanger Med.
Het aanzienlijke aantal referenties van Betafence in de infrastructuurbranche, naast de
internationale reputatie van de onderneming, speelde een belangrijke rol in de toekenning
van dit prestigieuze contract. Doorslaggevend aspect was echter het ontwerp van een
totaaloplossing, die perfect beantwoordde aan de specifieke vereisten van het project.
De overeenkomst omvat verschillende producten en toepassingen zoals mobiele
veiligheidsomheiningen met een hoogte van 3 meter, medium veiligheidsomheiningen van
3,5 meter hoog en extra veiligheidsomheiningen van 4,5 meter hoog. Ook grote
gemotoriseerde schuifpoorten voor de toegangen van de haven behoorden tot de opdracht.
Het bijzonder agressieve klimaat in de Straat van Gibraltar, waar de haven zich bevindt, was
een essentiële keuzefactor voor de poorten. De geïnstalleerde producten kregen een
specifieke galvanisatiebehandeling en coating. Zo kon Betafence een anti-corrosiegarantie
van tien jaar bieden, zelfs in geval van installatie in de onmiddellijke nabijheid van zout
water. De omheiningssystemen werden speciaal ontwikkeld om bestand te zijn tegen de
veeleisende weersomstandigheden in Tanger. Ze weerstaan zelfs windstoten tot 170 km/u.
De hoge kwaliteitsreputatie van de Betafence-producten was dan ook doorslaggevend voor
deze langetermijnsamenwerking tussen Betafence en de havenautoriteiten.
De eerste levering dateert van 2007. Sindsdien blijven de leveringen doorgaan.
Voor meer informatie en fotomateriaal:
Betafence NV – Corporate Marketing – Deerlijkstraat 58A – 8550 Zwevegem
Tel. +32 56 73 45 00

Betafence (www.betafence.com) is wereldmarktleider in omheiningen, toegangscontrole,
detectiesystemen en schanskorven.
Betafence biedt oplossingen voor de perimetrische beveiliging van industriële en openbare
gebouwen, gevoelige sites evenals private tuinen, landbouweigendommen en veestapels.
Betafence levert ook gelaste draadproducten voor diverse industriële toepassingen.
Betafence telt 1800 medewerkers en heeft een zakencijfer van circa 400 miljoen euro. De
onderneming heeft 11 productievestigingen in 10 landen met haar hoofdzetel in België.
Verkoopskantoren zijn actief in de hele wereld.

