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elektricien of plafondinstallateur terwijl hij op de steiger staat de steiger
alle kanten op rijden! Een veilige én efficiënte oplossing. Sinds de
lancering is er veel vraag naar het unieke product. De Steigermover is
uiteraard uitgebreid getest. Met alles is rekening gehouden. De wielen
krassen niet op de vloer, hij rijdt niet te snel weg en stopt niet abrupt.
Hiermee wordt voorkomen dat er tijdens het rijden bijvoorbeeld verf uit de
blikken gutst. Uiteraard voldoet de Steigermover aan alle veiligheidseisen.

Breed inzetbaar
De Steigermover is lang niet de enige handige uitvinding van Johan Blom
die breed inzetbaar is. ‘We hebben door de jaren heen allerlei machines
ontwikkeld. Neem bijvoorbeeld de Restone. Deze machine helpt bij de
voorbereidingen van het herstraten van wegen. Voorheen lag de
stratenmaker op zijn knieën de stenen te formeren, maar dat mag niet
meer van de arbeidsinspectie. Wij hebben een machine ontwikkeld
waarbij de stratenmaker op een pallet de stenen kan formeren.
Vervolgens pakt de machine de vierkante meter stenen op en legt deze

‘Een innovatieve oplossing voor
elk probleem’
Steigermover. ‘Veel schilders, elektriciens en bijvoorbeeld plafondinstal-

in de straat. Zo hoeft de stratenmaker niet meer op zijn knieën te liggen.’

lateurs maken gebruik van een kamersteiger. Officieel horen zij bij het

Johan ontwikkelde verder een roteergiek die verder opengaat dan de

verplaatsen van de steiger, van de steiger af te klimmen, deze van de rem

reguliere roteergieken, zodat gras of riet er makkelijker uitvalt en de

te halen en te verplaatsen naar de volgende plek. Vervolgens moeten zij

twee walkanten vanaf één kant schoon te maken zijn. Ook ontwikkelde hij

de steiger weer op de rem zetten en er weer op klimmen. Dit kost veel

de Pannbox; een geluidsdichte box om het geluid van stroomgenerators

bedrijf doet veel meer dan dat! Voor vrijwel elk probleem waar een machine voor nodig is of

tijd. In de praktijk zie je dan ook dat velen de kamersteiger niét op de

in koeltrailers drastisch te verlagen. Dit op verzoek van een transport-

een aanpassing hierop, heeft Blom Opmeer een oplossing. Eigenaar Johan Blom heeft

rem zetten en een beetje “heen en weer hupsen” terwijl zij óp de steiger

bedrijf die genoodzaakt was al zijn koeltrailers geluiddempend te maken

al diverse producten uitgevonden, die het werken stukken makkelijker maken!

staan, om deze te verplaatsen. Dit is geen veilige oplossing én bedrijven

om ’s nachts in steden te mogen laden en lossen.

Wat Blom Opmeer doet? ‘Iets met staal’, zou menigeen antwoorden. Maar het innovatieve

kunnen er nog een fikse boete voor krijgen ook! Een van mijn klanten
20 jaar geleden werd Blom Opmeer opgericht door Johan Blom. Toen

geholpen wordt. Veel van zijn uitvindingen zijn niet op één klant gericht,

kwam met het verzoek een oplossing te verzinnen voor dit probleem.

Problemen? Bel Johan!

begonnen als klein bedrijf in Spanbroek en inmiddels uitgegroeid tot één

maar breed inzetbaar.

De Steigermover is het resultaat.’

‘Wie een probleem heeft, kan altijd Johan Blom bellen voor een passende

van de toonaangevendste bedrijven in Nederland op het gebied van de
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oplossing. Dat is onze kracht’, vertelt Jac Mol, bedrijfsleider. ‘Johan

constructie-apparatenbouw. CNC draaien, frezen en zetwerk; het behoort

Lancering Steigermover

Veilig en efficiënt

analyseert het probleem en komt al snel met een efficiënte oplossing.

allemaal tot de diensten van het bedrijf, waar uiteraard een stuk service

Speciaal voor het jubileum hield Blom Opmeer eind november open

De Steigermover bestaat uit twee boxen die onder een bestaande

Onze engineer maakt een duidelijke 3D tekening, waardoor de klant een

en onderhoud bij horen. Ook verricht Blom Opmeer keuringen, zoals

dagen. De eerste dag was voor klanten en relaties, terwijl de tweede dag

kamersteiger kunnen worden geplaatst. De boxen bevatten een motor,

goede indruk kan krijgen hoe de machine er uit komt te zien.’ Na

gereedschaps- en machinekeuringen. Maar, het meest bijzondere is toch

voor mensen in de omgeving de mogelijkheid bood om kennis te maken

accu, acculader én wielen. Bovenop de steiger wordt een besturings-

goedkeuring van het tekenwerk start de productie van de machine. ‘Jac

wel de innovatieve engineering. Voor menig probleem heeft Johan een

met Blom Opmeer. Van de open dag maakte Johan Blom gelijk handig

systeem geïnstalleerd, waarmee de boxen, en dus de wielen, bestuurd

zorgt voor de structuur in het bedrijf. Laat mij maar creatieve oplossingen

geweldige ‘uitvinding’ gedaan, waar de klant keer op keer mee verrast en

gebruik om zijn nieuwste, recent ontwikkelde product te presenteren: de

kunnen worden. Met behulp van de Steigermover kan de schilder,

bedenken. Dat vind ik leuk én daar ben ik goed in’, eindigt Johan.
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