
Kooiman paalbeugels worden al decennia toegepast op pontons in het 
Rotterdams havengebied en ver daarbuiten. De Kooiman paalbeugel 
dempt bewegingen van het ponton. Kleine golven worden geneutra-
liseerd en bewegingen door grotere golven en/of afmerende schepen 
worden beperkt en sneller gedempt. Het ponton ligt rustiger, geen 
gebonk en geen geluid. De paalbeugel is robuust, onderhoudsarm en 
snel te openen.
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De Kooiman paalbeugel bestaat uit een goed geconserveerde en solide 
constructie met daarin kunststof geleide blokken. Twee bufferblokken zor-
gen ervoor dat de paalgeleider met voorspanning tegen de buispaal drukt. 
Beweging ten opzichte van de paal wordt hierdoor geremd. Dit vergroot 
het comfort op het ponton aanzienlijk.

De paalbeugels zijn geschikt voor de meest gangbare paaldiameters van 
ø 508 mm tot aan ø 1420 mm. De laatste wordt veelal gebruikt voor het 
afmeren van, onder andere, bunkerstations. Een aantal paalbeugels is altijd 
op voorraad, andere typen kunnen snel worden geleverd.

De instelbaar verende paalbeugels zijn een gepatenteerd product van 
Kooiman Haveninrichting, voorheen Van Eijk Haveninrichting. De paalbeu-
gels zijn gestandaardiseerd maar kunnen, net als de andere producten van 
Kooiman Marine Group, in overleg met de klant worden ontwikkeld tot een 
toegespitst maatwerkproduct.

U vindt Kooiman Haveninrichtingen niet alleen in de  
Drechtsteden en het Rotterdams havengebied, maar overal in het land in 
de vorm van pontons, loopbruggen, meerboeien, bakens en de dempende 
paalbeugels.

ANDERE DEKWERKTUIGEN

Kooiman Marine Group levert ook andere dekwerktuigen. Zowel voor 
de binnen- en duwvaart als voor offshore werkschepen. Bekend zijn de 
ankerlieren, koppellieren, petbolders, kikkers, kettingstoppers, koppel-
lieren, spudpalen en de nieuw ontwikkelde Delta-Pins, Omega-Pins en 
Gamma-Pins. De productie van deze dekwerktuigen vindt plaats in eigen 
beheer waardoor u verzekerd bent van goed advies en snelle gerichte 
service.
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