Huren bij Euro Rent gaat snel, gemakkelijk en vlot. Eenmaal een
machine gekozen, reserveert u die zelf online op eurorent.be,
belt u ons op of komt u naar een van onze vestigingen.
U huurt professionele, kwalitatieve en bedrijfszekere machines
tegen voordelige tarieven.
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Voordelig dagtarief

Brengt u uw gehuurde materiaal binnen de 24 uur terug?
Bijvoorbeeld afgehaald op dinsdag 11 uur, terug op
woensdag 11 uur? Dan betaalt u maar 1 dag huur.

Voordelig weekendtarief

Werk goedkoper in het weekend:
• U haalt uw materiaal af op vrijdag vanaf 15 uur en brengt het
zaterdag voor 17 uur terug? Dan betaalt u maar één dag huur.
• U haalt uw materiaal af op vrijdag vanaf 15 uur en brengt het
maandag voor 9 uur terug? Dan betaalt u maar twee dagen huur.
• U haalt uw materiaal af op zaterdag vanaf 15 uur en brengt het
maandag voor 9 uur terug? Dan betaalt u maar één dag huur.

Aanhangwagens met 50% korting

Huurt u een van onze aanhangwagens om uw gehuurde
materiaal te vervoeren? Dan krijgt u die voor de helft van het
normale huurtarief.

Verzekering

Een ongeluk schuilt vaak in een klein hoekje. Wapen u tegen
onvoorziene kosten en sluit voor 10 procent van de totale
huursom een machinebreukverzekering af. U bent dan gedekt
tegen de volgende risico’s:
• machinebreuk gedurende de huurperiode
• beschadiging van uw gehuurde materiaal tijdens laden, lossen,
transport en beschadiging door derden
Diefstal en opzettelijke schade verzekeren we niet. Daarvoor bent
u zelf verantwoordelijk.

Keuze gemaakt?

Bezorg ons een geldig identiteitsbewijs en wij doen de rest.
Betalen doet u veilig en snel met Bancontact. Bij elke verhuring
betaalt u een waarborg, via Bancontact of kredietkaart.
U krijgt die terug zodra u het gehuurde materiaal weer in goede
staat inlevert. Bedraagt uw totaalbedrag minder dan 125 euro?
Dan vragen wij een administratietoeslag van 4 euro per
verhuurcontract.
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VERTROUW OP HET BLAUW VAN EURO RENT

HUUR DE JUISTE MACHINE VOOR DE JUISTE JOB
ü PROFESSIONELE MACHINES, KLAAR VOOR HET WERK
ü DE NIEUWSTE MODELLEN TEGEN DE BESTE TARIEVEN
ü UITVOERIG GETEST, GEKEURD EN PRIMA ONDERHOUDEN
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...EN WEES ZEKER VAN

ZO EENVOUDIG IS HET

• de beste én voordeligste oplossing voor de job
• een snelle levering op de locatie naar keuze
• het professioneel advies van onze experten

• reserveer online via eurorent.be
• bel ons en bestel wat u nodig hebt
• kom uw keuze maken in één van onze vestigingen

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

VERTROUW OP HET BLAUW VAN EURO RENT

WAAROM HUREN?

"50 JAAR
MACHINEVERHUUR"
Kris Coppens
Gedelegeerd bestuurder NV Copco

“In 2022 bestaat Euro Rent 50 jaar. Een mijlpaal! En die
konden we niet bereiken zonder onze klanten. Als oudste
machineverhuurbedrijf van België, gaan wij elke dag voor u
tot het uiterste. Vandaag, morgen en de komende 50 jaar.
Want huren bij Euro Rent, is huren zonder zorgen. U huurt
de nieuwste werktuigen en benodigdheden in perfect
onderhouden conditie en aan ruime beschikbaarheid.
Aan alle klanten: bedankt voor uw vertrouwen!"

DE HUURSERVICE VAN EURO RENT
MEER DAN 40.000 MACHINES,
WERKTUIGEN EN TOEBEHOREN
ü voor bouw, industrie en groenaanleg
ü efficiënt en bedrijfszeker
ü inzetbaar waar en wanneer u wilt

We leven en werken in een wereld waarin efficiëntie en prijsbewustzijn steeds belangrijker worden.
Een wereld waarin ook zeer hoge eisen worden
gesteld aan kwaliteit en veiligheid. Daarom geven
meer en meer bedrijven de voorkeur aan het
huren van hun bedrijfsmachines. De ideale
oplossing om alles wat er van je verwacht wordt in
de best mogelijke omstandigheden te kunnen
realiseren. Zonder tijdverlies. Zonder dure
investeringen. Met de focus op datgene wat voor
een bedrijf het belangrijkste is: de kernactiviteit.

WAAROM HUREN
BIJ EURO RENT?
Euro Rent is al 50 jaar een vertrouwde naam in
de bouw- en industriële wereld als verhuurder
van de meest recente en perfect onderhouden
professionele bedrijfsmachines. Euro Rent
combineert daarbij een unieke expertise met
doeltreffende, innovatieve oplossingen en
systemen. Zowel het machinepark als de verhuurservice onderscheiden zich door hun hoogwaardige
kwaliteit, afgestemd op de actuele en toekomstige
behoeften van de klant. Met de zekerheid van een
optimale werking tegen een verantwoorde,
concurrentiële prijs.

DÉ OPLOSSING VOOR BOUW EN INDUSTRIE
ü voor kleine zelfstandigen & grote aannemers
ü breed gamma en grote voorraad
ü VCA gecertificeerd = uw garanties voor een veilige machine
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VERTROUW OP HET BLAUW VAN EURO RENT
ONZE SPECIALITEITEN

BOUWLIFTEN

STEIGERS

HOOGWERKERS

• een ruim assortiment transportliften,
goederenliften en personenliften,
dakdekkersliften en kantelliften
• goederen- en personenliften met
all-in formule: levering, (de) montage,
keuring en onderhoud

• meer dan 40 jaar ervaring in
de verhuur van steigers
• professioneel advies en
technische ondersteuning
• nazicht van alle onderdelen
• transport met stipte levering
• grootste huurvoorraad in België

• hoogwerkers voor alle werkzaamheden
in alle omstandigheden
• zelfrijdende diesel- of elektrisch
aangedreven machines
• maar ook op rupsen, op aanhanger
of op vrachtwagen
• ook leverbaar: éénpersoonslift,
harnasgordels en verkeersborden

OOK VOOR DEZE MACHINES KAN JE BIJ EURO RENT TERECHT
• tuinmachines
• bouwmachines
• grondverzetmachines

• verreikers
• stroomaggregaten
• boormachines en breekhamers

• lasers en meetinstrumenten
• aanhangwagens
• compressoren

EURO RENT IS ÉÉN VAN DE WEINIGE VERHUURBEDRIJVEN DAT VCA* GECERTIFICEERD IS
HIERDOOR VOLDOET EURO RENT AAN ALLE VEREISTEN OP HET VLAK VAN VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU:
ü Eigen ervaren technici zorgen voor een perfect onderhoud van het machinepark
ü Alle Euro Rent machines hebben het CE-label en beantwoorden aan de nationale en Europese normen
ü Het Euro Rent machinepark wordt op heel regelmatige basis gecontroleerd door onafhankelijke keuringsinstellingen
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AANHANGWAGENS
Aanhangwagen 500 kg

AANHANGWAGENS
-50%

50% korting op de vermelde prijzen

indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het
vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!

aanhangwagens | 05
spanriemen | 07
afdekzeilen | 07

AAZH 0040 + AATO 0050

Ongeremde aanhangwagen voor het vervoeren van allerlei spullen.
• Laadvermogen 500 kg, MTM 750 kg
• Laadvloer 2,37 x 1,27 meter
• Te trekken met rijbewijs B + kentekenplaat van het trekkend voertuig
Verhuuraccessoires:
• Afdekzeilen, afdeknetten, oprijplaten
Verkoopproduct:
• Nummerplaat met letters/cijfers
Code
-50% AAZH 0040
AATO 0050
AATO 0060
AATO 0100

Aanhangwagens 1.100 en 2.100 kg

Artikel
Aanhangwagen 500 kg
Afdekzeil 2,57 x 1,32 meter
Afdeknet 3,5 x 2 meter
Set oprijplaten

€/dag €/week €/4 weken
30,00
6,50
3,50
13,00

84,00
19,50
10,50
39,00

252,00
58,50
31,50
117,00

Aanhangwagen met laadklep 2.400 kg

AAZH 0070

Open aanhangwagen met laadvloer boven de wielen en volledig
neerklapbare zijwanden. Inzetbaar voor tal van toepassingen.
• Aanhangwagen enkelas (AAZH0050) of dubbelas (AAZH0070)
• Met eigen nummerplaat en bijhorende documenten
• Uitgerust met handrem en oplooprem
• Kan open aan de 4 zijden
• Model AAZH 0070 met steunpoten en geïntegreerde oprijplaten
Verhuuraccessoires:
• Afdeknet 3,5 x 2 meter, spanriem 4 ton

Code
Laadvermogen (MTM) Laadvloer
€/dag €/week €/4 weken
-50% AAZH 0050 1.100 kg (1.500 kg) 2,60 x 1,50 meter 46,00 138,00
414,00
-50% AAZH 0070 2.100 kg (2.700 kg) 3,05 x 1,60 meter 67,00 201,00
603,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Uitermate geschikt voor het vervoeren van zware machines.
Met antislip laadklep over de volle breedte.
•
•
•
•
•
•

Aanhangwagen dubbelas
Met eigen nummerplaat en bijhorende documenten
Laadvermogen 2.400 kg, MTM 3.000 kg
Binnenafmeting 2,94 x 1,50 meter (lxb)
Met verlaagde laadvloer en opklappende laadklep
Uitgerust met steunpoten, handrem en oplooprem

Code
Laadvermogen (MTM) Laadvloer
€/dag €/week €/4 weken
-50% AAZH 0055 2.400 kg (3.000 kg)
2,94 x 1,50 meter 63,00 189,00
567,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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AANHANGWAGENS
Auto-multitransporter 2.400 kg

Multitransporter 2.600 kg

Voor het vervoer van auto’s, tuinmachines, bouwmachines enz.
•
•
•
•
•
•
•

Aanhangwagen dubbelas
Met eigen nummerplaat en bijhorende documenten
Voorzien van opritten en een optrektakel
Uitgerust met handrem en oplooprem
Lage laadvloer op 58 cm van de grond
Afmetingen laadplateau 4,05 x 2,00 meter
Totale lengte 5,58 meter

Code
AAZH 0075

Laadvermogen (MTM)
2.400 kg (3.000 kg)

Laadvloer
4,05 x 2 meter

€/dag
78,00

Uitermate geschikt voor het vervoeren van zware machines.
Met antislip laadklep over de volle breedte.
•
•
•
•
•

Met eigen nummerplaat en bijhorende documenten
Zeer lage laadvloer op 40 cm van grond
Sterke klep met vaste beugel en kleine oprijhoek
Voldoende bindmogelijkheden
Eigen gewicht 875 kg

Laadvermogen (MTM) Laadvloer
Code
€/dag €/week €/4 weken
-50% AAZH 0085 2.600 kg (3.500 kg)
3,94 x 1,80 meter 89,00 267,00
801,00

€/week €/4 weken
234,00
702,00

Aanhangwagen met huif tot 2.100 kg

Kipaanhangwagen 2.205 kg

AAMH 0025

Gesloten aanhangwagen voor efficiënt en veilig vervoer van
waardevolle goederen.
•
•
•
•
•

Met eigen nummerplaat en bijhorende documenten
Huif kan aan vier zijden geopend worden
Uitgerust met handrem en oplooprem met automaat
Model AAMH 0015: enkelasser, eigen gewicht 381 kg
Model AAMH 0025: dubbelasser, eigen gewicht 531 kg

Code
Laadvermogen (MTM) Laadvolume (lxbxh) €/dag €/week €/4 weken
AAMH 0015 1.100 kg (1.500 kg)
2,60 x 1,50 x 1,62 meter 41,00 123,00
369,00
AAMH 0025 2.100 kg (2.700 kg) 3,05 x 1,60 x 1,92 meter 48,00 144,00
432,00
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Voor het vervoer van zand, puinsteen, boomstronken, tuinafval en
dergelijke.
•
•
•
•
•
•

Met eigen nummerplaat en bijhorende documenten
Laadvermogen 2.205 kg, MTM 3.000 kg
Uitgerust met handrem en oplooprem
Kipmechanisme, hydraulisch met elektrische bediening om aan drie zijden te kippen
Afmetingen laadbak 3,06 x 1,84 x 0,3 meter (lxbxh), volume 1,69 m³
Laadvloer hoogte 78 cm

Code
Laadvermogen (MTM)
AAZH 0100 2.205 kg (3.000 kg)

Laadvloer
3,06 x 1,84 meter

€/dag
80,00

€/week
240,00

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

€/4 weken
720,00

AANHANGWAGENS
Aanhangwagen voor groenafval 500 kg

Gesloten aanhangwagen 1.500 kg

Voor het vervoer van planten, takken en ander tuinafval, lichtgewicht
volumineus materiaal en ook tuinmachines.
• Laadvermogen 500 kg, MTM 750 kg
• Afmetingen laadbak 2,57 x 1,32 x 0,30 meter (lxbxh)
• Loofrek rondom 85 cm en deur achteraan, laadbak in betonplex
• Opgelet! De nummerplaat van het trekkend voertuig gebruiken
Verhuuraccessoires:
• Set oprijplaten
• Afdeknet 3,50 x 2 meter
• Disselbeveiliging
Verkoopproduct:
• Nummerplaat met letters/cijfers
Code
AAZH 0045
AATO 0100
AATO 0060

Artikel
Aanhangwagen voor groenafval
Set oprijplaten
Afdeknet 3,50 x 2 meter

Gesloten aanhangwagen ideaal voor het beschermen van
vracht. Voorzien van in delen neerklapbare achterklep.

• Aanhangwagen dubbelas
• Met eigen nummerplaat en bijhorende documenten
• Anti-slip oprijklep in twee delen met gasveren voor gemakkelijk openen
en sluiten
• Laadvermogen 2.100 kg, MTM 2.700 kg
• Afmetingen inwendig 3,04 x 1,54 x 1,88 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Disselbeveiliging
Verkoopproducten:
• Diverse soorten spanriemen

€/dag
43,00

€/week
129,00

€/4 weken
387,00

13,00
3,50

39,00
10,50

117,00
31,50

Spanriemen

-50%

Code
Artikel
€/dag €/week €/4 weken
AAMH 0040 Gesloten aanhangwagen 1.500 kg 84,00 252,00
756,00

Afdekzeilen / Afdeknetten

AATO 0060

Om de lading op de aanhanger veilig te vervoeren.

Om de lading op de aanhanger veilig te vervoeren.

• Afdekzeil voor aanhanger 500 kg
• Afdeknet 3,50 x 2 meter voor aanhangers tot 2.100 kg

• Spanriem 5 ton met losse opspanratel, lengte 9 meter
• Spankracht 2.500-5.000 daN, EN gekeurd
Verkoopproducten:
• Spanriem 5 ton met losse opspanratel, lengte 9 meter
• Spanriem 0,8 ton met losse opspanratel, lengte 5 meter
• Kleine spanriem 0,3 ton met klemmechanisme, lengte 2,5 meter
Code
AATO 0090

Artikel
Spanriem 5 ton

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/dag
1,65

AATO 0050

€/week
4,95

€/4 weken
14,85

Code
AATO 0050
AATO 0060

Artikel
Afdekzeil aanhanger 500 kg
Afdeknet 3,50 x 2 meter

€/dag
6,50
3,50

€/week
19,50
10,50

€/4 weken
58,50
31,50

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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BETON- EN
VLOERBEWERKING
betondoorslijpmachines | 09
stofzuigers fijn stof | 10
betonzaagmachines | 11
slijpmachines | 12
muurzaagmachines | 13
(beton)schuurmachines | 14
betonfreesmachines | 16
breekhamer | 17
tapijtstrippers | 17
sponskuismachines | 18
Wapen uzelf
Plant u betonwerken? Bij Euro Rent treft u de juiste
professionele machines en benodigdheden. Frees-,
zaag- en schuurmachines en de geschiktste zaagbladen:
ontdek ons ruime assortiment voor ergonomische,
gebruiksvriendelijke en stofvrije betonrenovaties.

BETON- EN VLOERBEWERKING
Betondoorslijpmachine zaagdiepte 145 mm 2-takt

Betondoorslijpmachines zaagdiepte 400 mm (Cut-n-Break)

DISL 0162

Betondoorslijpmachine met 2 diamantzaagbladen, ideaal voor
het inslijpen van openingen met een zuivere hoekafwerking.
Geschikt voor gewapend beton en baksteen.

Doorslijpen van beton met diamantzaagblad.

• Ook geschikt voor gewapend beton, asfalt, boordstenen, rioolbuizen, enz.
• Benzinemotor 2-takt, 6 pk
• Waterkoeling diamantzaagblad via tuinslangaansluiting ½”
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
• Watertank met pomp op Li-Ion batterij (voor koeling diamantzaagblad)
• Versterkte tuinslangen ½”, lengte 25 en 50 meter
• Diamantzaagblad 400 mm te koop of te huur
• Bij verhuring wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend
met een minimum van 0,5 mm

Code
DISL 0200
DITO 0453

Artikel
€/dag
Betondoorslijpmachine zaagdiepte 145 mm 37,00
Watertank met pomp op Li-Ion batterij
18,50

€/week
110,00
55,00

•		Benzinemotor 2-takt, 4,7 pk of elektrische motor 2,7 kW
•		Waterkoeling diamantzaagbladen via tuinslangaansluiting ½”
•		Sleuven 21 mm breed en 60 mm diep
•		Materiaal telkens wegbreken met breekijzer om dieper in te slijpen tot
maximale diepte van 400 mm!
Verhuuraccessoires:
•		Watertank met pomp op Li-Ion batterij (voor koeling diamantzaagbladen)
•		Versterkte tuinslangen ½”, lengte 25 en 50 meter
•		Set van 2 diamantzaagbladen 230 mm
•		Bij verhuring wordt de slijtage van de diamantlaag forfaitair aangerekend
Verkoopproducten:
•		Set van 2 diamantzaagbladen 230 mm
•		Jerrycan 2 of 4 liter 2-takt benzine
Code
DISL 0160
DISL 0162
DITO 0453

€/4 weken
330,00
165,00

Artikel
Cut-n-break, benzine 2-takt 4,7 pk
Cut-n-break, 230 V 2,7 kW
Watertank met pomp op Li-Ion batterij

€/dag
65,00
65,00
18,50

€/week
195,00
195,00
55,00

€/4 weken
585,00
585,00
165,00

Watertank met pomp op batterij
Compacte en eenvoudig te gebruiken watertank met pomp
op Li-Ion batterij voor het koelen van uw diamantzaagblad
of -kernboor. Overal inzetbaar.
•
•
•
•

Inhoud watertank: 10 liter. Dit komt overeen met ± 30 min zaag-/boortijd!
Capaciteit Li-Ion batterij ± 2,5 uur
Inclusief 3 meter slang met Gardena aansluiting
Inclusief reserve batterij

Code
DITO 0453

Artikel
Watertank met pomp

€/dag
18,50

€/week
55,00

€/4 weken
165,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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BETON- EN VLOERBEWERKING
Accu doorslijpmachine zaagdiepte 70 mm

Stofzuigers voor fijn stof 230 V

ONST 0085

accu

Kleine handige accu doorslijper met een 230 mm
doorslijpschijf voor binnen- en buitengebruik.

• 		Snijdiepte tot 70 mm
• 		Wateraansluiting met kogelkraan en slangkoppeling voor nat doorslijpen
• Werktijd accu: 22 minuten / laadtijd 30 minuten
• 		Werktijd ruggedragen accu: 82 minuten / laadtijd 120 minuten
• 		Gewicht 3,9 kg
Verhuuraccessoires:
• 		Watertank met pomp op Li-Ion batterij (voor koeling diamantzaagbladen)
• 		Versterkte tuinslangen ½”, lengte 25 en 50 meter
• 		Diamantzaagblad ø 230 mm
• 		Bij verhuring wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend
met een minimum van 0,5 mm
verkoopproducten:
•		Universeel diamantzaagblad ø 230 mm (ECO)
Code
DISL 0150
TUDI 0700
TUDI 0710

Artikel
Accu doorslijpmachine 70 mm
Accubox met 2 accu's en snellader
Accuset rug Stihl

€/dag
28,00
22,00
39,00

€/week
70,00
54,00
97,00

€/4 weken
210,00
162,00
291,00

DIAMANTBLADEN
HUREN OF KOPEN?
AAN U DE KEUZE!

Huurt u - dan wordt de slijtage van het blad gemeten bij
retourneren. Afhankelijk van diameter en type zaagblad is er
een forfaitaire slijtkost of wordt de slijtage van de diamantlaag
per 0,5 mm aangerekend met een minumum van 0,5 mm.
Kopen is interessant bij het zagen > 5 m² (zaagblad
tot Ø 300 mm) of > 10 m² (vanaf zaagblad Ø 300 mm).
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ONST 0101

Stofzuigers met filter voor fijne stofdeeltjes te gebruiken bij de
bewerking van beton en steen.
Model
ONST 0100
ONST 0085
		ONST 0101

Aanzuigkracht
2.448 mm H²O
2.640 mm H²O
2.500 mm H²O

Code
ONST 0100
-50% ONST 0101
ONST 0085

Luchtdebiet
190 m3/uur
230 m3/uur
420 m3/uur

Inhoud
15 liter
35 liter
20 liter

Artikel
Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 15 liter
Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 20 liter
Stofzuiger fijn stof 35 liter

Gewicht
14 kg
15 kg
46 kg

ø
50 mm
35 mm
76 mm

€/dag €/week €/4 weken
49,00 147,00
441,00
84,00 252,00
756,00
31,00 93,00
279,00

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

BETON- EN VLOERBEWERKING
Betonzaagmachines zaagdiepte 162 mm

Betonzaagmachines zelfrijdend zaagdiepte 300 mm

Allround vloerzaag op benzine voor asfalt en vers uitgehard of oud
beton.
• 		Zaagdiepte tot 162 mm
• 		Zaagblad 450 mm
• 		Geschikt voor het zagen van krimpvoegen
• 		Verstelbare handgrepen
• 		Geïntegreerde watertank voor waterkoeling
• 		Gewicht 99 kg
Verhuuraccessoires/verkoopproducten:
• 		Versterkte tuinslangen ¾”, lengte 25 en 50 meter
• 		Diamantzaagblad 350, 400 en 450 mm te koop of te huur
• 		Bij verhuring wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend
met een minimum van 0,5 mm

Code
-50% DIZA 0035

Zaagdiepte
162 mm

Motor
Benzine 12 pk

€/dag
82,00

€/week €/4 weken
246,00
738,00

Zaagt door vloeren en wegbedekking in asfalt en vers uitgehard of
oud beton. Ook geschikt voor het inzagen van krimpvoegen.

Model
Zaagdiameter Zaagdiepte
Gewicht
Afmetingen (LxBxH)
DIZA 0050
600 mm
225 mm
450 kg 116,80 x 80,70 x 115,20 cm
DIZA 0050
750 mm
300 mm
450 kg 116,80 x 80,70 x 115,20 cm
•		Zaagdiepte maximum 300 mm
•		De totale diepte inzagen in één of meerdere stappen
•		Het zaagblad kan ook links op de machine geplaatst worden
•		Waterkoeling van het zaagblad via tuinslangaansluiting ½”
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
•		Versterkte tuinslangen ½”, lengte 25 en 50 meter
•		Diamantzaagbladen 600 en 750 mm te koop of te huur
•		Bij verhuring wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend
met een minimum van 0,5 mm

Code
-50% DIZA 0050

Zaagdiepte
300 mm

Motor
Diesel 37 pk

€/dag
210,00

€/week €/4 weken
630,00
1.890,00

Betonzaagmachine zelfrijdend 400 V zaagdiepte 165 mm
Zaagt door vloeren en wegbedekking in asfalt en vers uitgehard of
oud beton. Ook geschikt voor het inzagen van krimpvoegen.

•		Waterkoeling van het zaagblad via tuinslangaansluiting ½”
•		Gewicht 218 kg, afmetingen 1,16 x 0,61 x 0,99 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
•		Verlengkabels 400 V, 25 en 50 meter, 32A 5P
•		Versterkte tuinslangen ½”, lengte 25 en 50 meter
•		Diamantzaagblad 450 mm te koop of te huur
•		Bij verhuring wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend
met een minimum van 0,5 mm

Code
-50% DIZA 0010

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Zaagdiepte
165 mm

Motor
400 V 13,4 kW

€/dag
63,00

€/week €/4 weken
189,00
567,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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BETON- EN VLOERBEWERKING
Haakse slijpmachines 230 V ø 115 mm / ø 125 mm

Haakse diamantslijpmachine ø 230 mm met stofafzuigkap

MEMA 0070

DISL 0180

Voor het doorslijpen, afbramen of opzuiveren van steen. Ook geschikt
om voegen in beton uit te frezen.
• Drukknop om de as te blokkeren bij het verwisselen van de schijf
• Universeel diamantzaagblad ECO om o.a. tegels te snijden
Model
Schijfdiameter
Vermogen
Toerental
MEMA 0070
115 mm
750 W
8.000 t /min
MEMA 0075
125 mm
1.500 W
10.000 t/min
Verhuuraccessoires:
• Stofzuiger voor fijn stof
• Voegenfrees diamant ø 125 mm
Verkoopproducten:
• Universeel diamantzaagblad ø 115 of 125 mm (ECO)
• Doorslijp- en afbraamschijven voor steen
• Voegenfrees diamant ø 125 mm
• Stalen borstels ø 100 mm
Code
MEMA 0070
MEMA 0075
METO 0420
ONST 0085

Artikel
Slijpmachine ø 115 mm
Slijpmachine ø 125 mm
Stofafzuigkap ø 115 / ø 125 mm
Stofzuiger fijn stof 35 liter

€/dag
12,00
12,00
2,70
31,00

€/week
30,00
30,00
2,70
93,00

€/4 weken
90,00
90,00
8,00
279,00

Afkort- of steenzaagmachine voor het snijden van beton, tegels, steen
of dakpannen.
• Voorzien van stofafzuigkap met uitstekende stofafzuiging
• Trillingvrij dus comfortabel werken
• Maximale snijdiepte 60 mm
• Gewicht 8,1 kg
• Vermogen 2.600 W, 230 V, 6.600 t/min
Verhuuraccessoires:
• Stofzuiger voor fijn stof
Verkoopproducten:
• Universeel diamantzaagblad ø 230 mm (ECO)
• Snijschijf ø 230 mm
• Afbraamschijf ø 230 mm

Code
DISL 0180

Artikel
Haakse diamantslijpmachine ø 230 mm

ONST 0085

Stofzuiger fijn stof 35 liter

€/dag
21,00
31,00

€/week
52,00
93,00

€/4 weken
156,00
279,00

Inslijpmachine met wielonderstel 230 V
Rijdend uitslijpen van metselvoegen of scheuren in betonvloeren.
•		De inslijpdiepte is instelbaar voor een gecontroleerd inslijpen,
maximale zaagdiepte 60 mm
•		Met zijdelingse pin om evenwijdig aan een smetlijn in te slijpen
•		Diamantzaagblad ø 230 mm
Verhuuraccessoire:
•		Speciale stofzuiger voor fijn stof om stofvrij te werken
Verkoopproducten:
•		Universeel diamantzaagblad 230 mm (ECO)
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Code
DIGL 0220

Artikel
Inslijpmachine ø 230 mm

ONST 0085

Stofzuiger fijn stof 35 liter

€/dag
38,00
31,00

€/week
114,00
93,00
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€/4 weken
342,00
279,00

BETON- EN VLOERBEWERKING
Muurzaagmachine 230 V ø 300 mm

Polijstmachine 230 V ø 180 mm

Voor het maken van openingen in muren of betonnen wanden.

• Elektrische machine voor droog zagen, vermogen 2,4 kW, 230 V, zaagdiepte 100 mm
Verhuuraccessoires:
• Stofzuiger voor fijn stof
Verkoopproducten:
• Diamantzaagblad 300 mm
Code
DISL 0170
ONST 0100

Artikel
Muurzaagmachine ø 300 mm
Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 15 liter

€/dag
37,00
49,00

€/week
111,00
147,00

€/4 weken
333,00
441,00

Betonschaafmachine 230 V

• Opschuren van beton voor een goede hechting van een nieuwe verflaag
• Vermogen 1.700 W, 230 V, toerental 10.200 t/min
• Gewicht 3,3 kg
• Geleidende zool met diepteinstelling
Verhuuraccessoires:
• Stofzuiger voor fijn stof
• Slijpkop met diamantsegmenten ø 125 mm
Verkoopproduct:
• Slijpkop met diamantsegmenten ø 125 mm
Artikel
Betonschaafmachine

• Vermogen 750 W, 230 V
• 2 snelheden: 1.900-3.400 t/min
Verkoopproducten:
• Set krabmessen om bezetting te verwijderen

Code
ONPO 0630

Artikel
Polijstmachine ø 180 mm

€/dag
17,00

€/week
51,00

€/4 weken
153,00

Bouchardeerhamer 3,7 kg perslucht

Handmachine voor het stofvrij verwijderen van bekistings- en
betonresten en het egaliseren van vloeren en wanden.

Code
DISC 0300

Handmachine voor het verwijderen van bezetting en sierpleisters.

€/dag
26,00

€/week
104,00

€/4 weken
312,00

Pneumatisch handgereedschap voor het verwijderen van aanslag,
roest, opruwen en het reduceren van niveauverschillen.
• Voorzien van 3 Widia koppen
• Perslucht filteren met olietoevoer op 6 bar, koppeling ¾”
• Luchtverbruik 184l/min, aantal slagen 3x 3.000/min
• Gewicht 3,7 kg
Verhuuraccessoire:
• Compressor met filter en olietoevoer

Code
BEDI 0110
PNCO 0290

Artikel
Bouchardeerhamer 3,7 kg, 336 l/min
Compressor 2600 l/min

€/dag
27,00
49,00

€/week
67,50
196,00

€/4 weken
203,00
588,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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BETON- EN VLOERBEWERKING
Betonkantenschuurmachine ø 178 mm

Betonschuurmachines 230 V Ø 260 mm / Ø 560 mm

BESC 0055

Machine voor het afwerken van betonvloeren; vlak en glad schuren,
reinigen, verflagen of lijmresten verwijderen.

• Schuren volledig tot tegen de rand
• Werkbreedte 178 mm
• Om een goede hechting te bekomen van een nieuwe coating, verf of toplaag
• Geschikt voor praktisch alle harde vloeren
Verhuuraccessoires:
• Stofzuiger voor fijn stof
Verkoopproducten:
• Diamantsegmenten Dobble dots, Arrow en PCD

Code
Artikel
€/dag €/week €/4 weken
BESC 0060 Betonkantenschuurmachine
52,00 156,00
468,00
-50% ONST 0101 Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 20 liter 84,00 252,00
756,00

Om betonvloeren vlak te schuren of om lijm, epoxy en oude verflagen
te verwijderen.

•		Werkbreedtes 26 en 56 cm
•		Om een goede hechting te bekomen van een nieuwe coating, verf of toplaag
•		Geschikt voor praktisch alle harde vloeren
•		Met nivelleersysteem om de hoogte van de machine te regelen
•		26 cm werkbreedte schuurt ongeveer 18-23 m2 per uur op 0,8 mm
•		56 cm werkbreedte schuurt ongeveer 35-45 m2 per uur op 0,8 mm
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
•		Schuurstenen C6 of diamantsegmenten
Double Dots, Arrow en PCD
•		Stofzuiger voor fijn stof
Code
Artikel
-50% BESC 0050 Betonschuurmachine
ø 260 mm
-50% BESC 0055 Betonschuurmachine
ø 560 mm
Cycloon stofzuiger fijn stof
-50% ONST 0101
HEPA 20 liter

Gewicht €/dag €/week €/4 weken
85 kg

63,00

189,00

567,00

170 kg

84,00

252,00

756,00

46 kg

84,00

252,00

756,00

Schuurmachines 230 V
BEDI 0160

Handmachines voor het verwijderen van hardnekkige lijmresten, het
opschuren of opruwen van beton, het bijwerken van stalen of metalen
constructies, enz.
•		Schuurmachine voor schuurschijven ø 178 mm
•		Gewicht 5,1 kg
Verkoopproducten:
•		Schuurschijven ø 178 mm korrel K16

Code
BEDI 0160
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Diameter Motor
178 mm
1,8 kW 230 V 8.500 t/min

€/dag
23,00

€/week
69,00
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€/4 weken
207,00

BETON- EN VLOERBEWERKING
Betonschuurmachine ø 180 mm 230 V

Plafond- en wandschuurmachine BETON

Voor het verwijderen van lijmresten of voor het gladschuren van
oneffenheden in beton of chape. Betonschuurmachine voor kleine en/
of moeilijk bereikbare plaatsen.
•		Werkbreedte 18 cm
•		Flexibele ZEC-schuurschijven voor het verwijderen van lijmresten e.d. met een
goede materiaalafvoer tijdens het schuren
•		Diamantslijpkom voor het gladschuren van oneffenheden in beton of chape
•		Met afzuigkap voor fijn stof stofzuiger (ø 40 mm)
•		Voorzien van extra ballast om de machine te verzwaren
•		Aparte regelingen om de ZEC-schijf of diamantslijpkom bij te stellen ten opzichte van de vloer (schuurhoek instelling)
•		Stuur kan zijdelings, links en rechts geplaatst worden
•		230 V, 2,2 kW
Verhuuraccessoires:
•		Stofzuiger voor fijn stof
•		Diamantslijpkom ø 180 mm, te koop of te huur, de slijtage van de diamantlaag
wordt per 0,5 mm aangerekend met een minimum van 0,5 mm
Verkoopproducten:
•		Diamantslijpkom ø 180 mm
•		ZEC schuurschijven ø 178 mm K16
Code
BEDI 0155
ONST 0100

Artikel
Betonschuurmachine ø 180 mm
Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 15 liter

€/dag
48,00
49,00

€/week
120,00
147,00

€/4 weken
360,00
441,00

Saneringsslijper voor betonnen wanden en plafonds. Verwijdert
moeiteloos betonresten, verflagen, graffiti, thermoplastische lagen,
estrik, pleister, zandsteen, chamotte, asfalt, tegellijm, natuur- en
kunststeen.
•		Maximale werkhoogte 3,2 meter
•		Met aansluiting voor stofzuiger ø 40 mm
•		Schuurschijf ø 125 mm
•		Vermogen 1.000 W, 230 V
•		Onbelast toerental: 8.000 t/min
•		Afmeting in cm: 133-173 (telescopisch)
•		Gewicht 5,5 kg
•		Flexibele gummi vacuümring met slijtvaste metalen ring: glijdt vrij over het
oppervlak en beschermt tegen stof en rondvliegende stenen
Verhuuraccessoires:
•		Stofzuiger voor fijn stof
•		Bij verhuring wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend
met een minimum van 0,5 mm
Verkoopproducten:
•		Diamantschaaf wandschuurmachine
Code
ONDI 0970
ONST 0085

Artikel
€/dag
Plafond- en wandschuurmachine BETON 48,00
Stofzuiger fijn stof 35 liter
31,00

€/week
144,00

€/4 weken
432,00

93,00

279,00

Betonschuurmachine ø 250 mm 230 V
Om betonvloeren en naden vlak te schuren. Geschikt voor het
verwijderen van lijm en epoxy op harde vloeren.

•		Werkbreedte ø 250 mm
•		Vermogen 2.200 W, 230 V, toerental 1.400 t/min
•		Met aansluiting voor fijn stof stofzuiger
•		Gewicht 44 kg
Verhuuraccessoires:
•		Stofzuiger voor fijn stof
•		Diamantschaaf ø 250 mm te koop of te huur, de slijtage van de diamantlaag
wordt per 0,5 mm aangerekend met een minimum van 0,5 mm
Verkoopproducten:
•		Diamantschaaf ø 250 mm
Code
Artikel
€/dag €/week €/4 weken
BESC 0025 Betonslijpmachine ø 250 mm
81,00 203,00
527,00
-50% ONST 0101 Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 20 liter 84,00 252,00
756,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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BETON- EN VLOERBEWERKING
Betonfreesmachine benzine ø 193 mm

Betonfreesmachines ø 200 mm 230 V / 400 V

BEFR 0060

Voor het opruwen van betonvloeren en het verlagen van de pas.

Om oude verflagen, lijm en aanslag te verwijderen van betonvloeren.

• Uit te rusten met een trommel met Widia messen
•		Gewicht 130 kg
•		Werkbreedte ø 193 mm
•		Vermogen 9 kW
Verhuuraccessoires:
•		Trommel met Widia messen (aanrekening slijtage per 2 mm)
•		Cycloon stofzuiger voor fijn stof HEPA 20 liter
Verkoopproduct:
•		Jerrycan 2 of 5 liter benzine (in Deurne) of Aspen 4 alkylaatbenzine (in
Sint-Niklaas)

Code
-50% BEFR 0080
-50% ONST 0101

Artikel
Betonfreesmachine ø 193 mm
Cycloon stofzuiger fijn stof
HEPA 20 liter

•		Opruwen van betonvloeren voor nieuwe toplaag of coating
•		Met Widia messen ook geschikt voor het verlagen van de pas
•		Met stalen messen ook geschikt voor het verlagen van chape
•		Gewicht model 230 V, 65 kg
•		Gewicht model 400 V, 97 kg
Verhuuraccessoires:
•		Trommel met Widia messen (aanrekening slijtage per 2 mm)
•		Trommel met stalen messen voor 230 V model
•		Cycloon stofzuiger voor fijn stof HEPA 15 liter voor BEFR 0060
•		Cycloon stofzuiger voor fijn stof HEPA 20 liter voor BEFR 0070
Verkoopproduct:
•		Jerrycan 2 of 5 liter benzine (in Deurne) of Aspen 4 alkylaatbenzine (in Sint-Niklaas)
•		Trommel met stalen messen voor 230 V model

€/dag
67,00

€/week
201,00

€/4 weken
603,00

84,00

252,00

756,00

Code
BEFR 0060
BEFR 0070
ONST 0100
-50% ONST 0101

Artikel
Betonfrees ø 200 mm 230 V 2,2 kW
Betonfrees ø 193 mm 400 V 3,7 kW
Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 15 liter
Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 20 liter

€/dag €/week €/4 weken
48,00 144,00
432,00
58,00 174,00
524,00
49,00 147,00
441,00
84,00 252,00
756,00

MACHINE HUREN?
KIES UIT MEER DAN

40.000 STUKS!

Aannemer, installateur of doe-het-zelver?
Huren is meteen meenemen!
Surf naar eurorent.be en ontdek onze
laatste aanwinsten en speciale acties.
16

BESTEL ONLINE!
• 24/7 beschikbaar
• Snel en overzichtelijk
• Met up-to-date prijzen

eurorent.be

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

BETON- EN VLOERBEWERKING
Breekhamer 18 kg 230 V op trolley

Tapijt- en betonstripper perslucht ergonomisch

Breekhamer op trolley om snel en gemakkelijk tegels,
vinyl, tapijt, parket, kurk, etc. te verwijderen of breken
van betonnen of houten ondergronden.

Ergonomische afsteekbeitel voor het verwijderen van
kalk, cement, lijmresten, muurtegels, ...

• Breekhamer gemonteerd op trolley met kantelbare hoek 25-75°
• Ergonomische vormgeving, minder belastend en vibraties voor het lichaam
• Beitelschacht zeskant 30 mm
• 1.340 W, 230 V
• Slagenergie: 45 Joule
• Gewicht breekhamer 18 kg en trolley 3,4 kg
• Afmetingen trolley 110 x 51 x 110 cm (lxbxh)
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
• Spadebeitel (forfait voor het smeden van de beitel bij verhuring)
• Afsteekmessen breedte 150 mm

• Perslucht klauwkoppeling ø ¾”, luchtverbruik 340/420 l/min
• Steellengte 145 cm
Verhuuraccessoires:
• Compressor 650 l/min, 400 V of mobiele dieselcompressor 2,6 m3, 7 bar
• Beitel breedte 100 mm (forfait voor het smeden van de beitel bij verhuring)
• Luchtreiniger zweefstof HEPA
• Luchtdarm ¾”, lengte 20 of 40 meter

Code
ONTS 0380
Code
BBBR 0512

Artikel
Breekhamer 18 kg 230 V op trolley

€/dag
58,00

€/week
174,00

€/4 weken
522,00

ONST 0108
PNCO 0220
PNCO 0290

Artikel
Tapijt- en betonstripper perslucht
ergonomisch
Luchtreiniger zweefstof HEPA
Compressor 650 l/min 230 V
Compressor 2,6 m3/7 bar

€/dag

€/week

€/4 weken

54,00

135,00

405,00

41,00
52,00
49,00

123,00
156,00
196,00

369,00
468,00
588,00

Tapijt- en betonstripper perslucht
Afbikhamer om tegels, vloerbekleding en lijmresten te verwijderen.
• Perslucht snelkoppeling ø 8 mm, luchtverbruik 200 l/min
• Steellengte 150 of 180 cm
Verhuuraccessoires:
• Compressor 330 l/min, 230 V
• Beitel breedte 100 mm
• Messenhouder
• Luchtreiniger zweefstof HEPA
Verkoopproducten:
• Afsteekmessen breedte 200 of 300 mm
Code
ONTS 0370
ONTS 0371
ONST 0108
PNCO 0190

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Artikel
Tapijt- en betonstripper perslucht
Messenhouder
Luchtreiniger zweefstof HEPA
Compressor 330 l/min 230 V

€/dag
35,00
2,20
41,00
32,00

€/week
87,00
5,50
123,00
96,00

€/4 weken
259,00
16,50
369,00
288,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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BETON- EN VLOERBEWERKING
Tapijtstrippers professioneel 230 V

Tapijtstripper 230 V

Kleine, elektrische tapijtstripper voor het verwijderen van kleine
oppervlakten vloerbekleding.
ONTS 0360

•		10.000 snijdingen per minuut
• Vermogen 1.010 W, 230 V
• Werkbreedte 20 cm
• Gewicht 3.1 kg
Verkoopproduct:
• Steekmes
Code
ONTS 0340

Artikel
Tapijtstripper

€/dag
21,00

€/week
63,00

€/4 weken
189,00

Sponskuismachine

ONTS 0350

Zware machines met duw- of stuurhendel voor het verwijderen van
verlijmde vloerbekleding.
• Het mes snijdt het tapijt los met oscillerende bewegingen
• ONTS 0360 is zelfrijdend, de wielaandrijving en snijdingen starten gelijktijdig
• Het gewicht van ONTS 0360 kan verhoogd worden tot 200 kg
• Model 2.000 W: steekmes 210 mm breed, gewicht 16 kg
• Model 2.500 W: steekmes 320 mm breed, gewicht 122 kg
Verkoopproducten:
• Steekmessen 210 en 320 mm breed
• U-mes voor het snijden van stroken 320 mm

Code
ONTS 0350
ONTS 0360
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Artikel
Tapijtstripper 2.000 W 8.500 / min
Tapijtstripper 2.500 W 5.000 / min

€/dag
48,00
97,00

€/week
144,00
292,00

€/4 weken
432,00
875,00

Om alle vloeren, klinkers en natuursteen perfect op te kuisen na het
invoegen. Voor het opkuisen zonder cementsluiers.

• Vermijdt het uitdrogen van voegen
• Afwerking tot 120 m2 per uur
• Alle voegen worden door de spons effen en glad afgewerkt
• De diepte van de voegen is instelbaar
Verkoopproduct:
• Sponsrol
Code
-50% ONBO 0250

Artikel
Sponskuismachine

€/dag
51,00

€/week
153,00

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

€/4 weken
459,00

BOUWMACHINES
betonbewerking | 20
betonondersteuning | 22
betonbekisting | 23
stutten | 25
steenbewerking | 26
klimaatbeheersing | 32
afsluitingen | 35
signalisatie | 37

Kies de juiste bouwmachine
Wilt u de juiste machine huren voor op en rond
uw bouwplaats? Ons ervaren personeel gidst u
door ons uitgebreide verhuurgamma. Zo gaat u
altijd aan de slag met de meest aangewezen
machine voor uw project.

BOUWMACHINES
Betonmolen 160 liter

Chapepomp 4 m³ / uur

Machine voor het mixen en opstuwen van chape.

Geschikt voor het mengen van mortel, specie en beton.

• Machine wordt standaard geleverd met 20 m opvoerslang,
uitwerppot en handborstel
• Dieselmotor 43,7 kW, pompcapaciteit: 4.3-4.9 m³/uur bij 7 bar aanvoerdruk
• Pomphoogte tot 30 verdiepingen, pompafstand tot 160 meter
• Totale inhoud ketel 260 liter, nuttige inhoud 200 liter, invulhoogte 90 cm (met trechter)
• Aanhangergewicht 1.700 kg, afmetingen 4,85 x 1,58 x 1,55 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Opvoerslangen, lengte 20 meter

• Kuipinhoud 160 liter, mengcapaciteit 125 liter
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
• Speciekuip 90 liter

Code
-50% BOBE 0010
SCSC 0210

Volume
Motor
160 liter
230 V 700 W
PVC kuip 90 liter

€/dag
17,00
-

€/week
43,00
4,40

€/4 weken
104,00
8,80

Betonmolen 350 liter aanhanger

Dwangmenger

Geschikt voor het mengen van mortel, specie en beton.

Voor het mengen van mortels, cement, plamuur, voegmiddel en droge
producten.

• Op de aanhanger de nummerplaat van het voertuig herhalen
• Kuipinhoud 350 liter, mengcapaciteit 280 liter
• Gemonteerd op een aanhanger (max. 90 km/u) met losse lichtbalk
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
• Nummerplaat met letters/cijfers
• Speciekuip 90 liter
Code
BOBE 0035
SCSC 0210

20

Volume
Motor
350 liter 230 V
PVC kuip 90 liter

Code
Artikel
€/dag €/week €/4 weken
BOBE 0070 Chapepomp met 20 meter darm + uitwerppot 222,00 888,00
2.664,00
BOBE 0075 Opvoerslang lengte 20 meter
26,00
65,00
195,00

€/dag
41,00
-

€/week
123,00
4,40

• Inhoud kuip 120 liter, vulcapaciteit 60 liter
• Vermogen 1,1 kW, 230 V
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
• Speciekuip 90 liter
€/4 weken
369,00
8,80

Code
-50% BOBE 0050
SCSC 0210

Artikel
Dwangmenger 120 liter
PVC kuip 90 liter

€/dag
43,00
-

€/week
108,00
4,40
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€/4 weken
324,00
8,80

BOUWMACHINES
Universele menger

Betontrillat 2 meter benzine

Mengmachine voor mengsels tot 100 kg.

Aluminium lat met hendel om vers gegoten vloeren effen te trekken.

• Uitgerust met specifieke mengschroef volgens toepassing
• Vermogen 1,4 kW, 230 V, 2 snelheden met aangepast toerental
Verhuuraccessoires:
• Staander voor menger, mengkuip 90 liter
Verkoopproducten:
• Speciekuip 90 liter
Code
SCSC 0200
SCSC 0220
SCSC 0210

Artikel
Universele menger
Staander
Mengkuip 90 liter

€/dag
25,00
8,00
-

€/week
62,00
19,00
4,40

•
•
•
•
•
€/4 weken
186,00
57,00
8,80

Betontrilnaalden 230 V

Aluminiumlat met een werkbreedte van 2 meter
Geen geleidingen nodig voor een optimaal resultaat
Verstelbare hoek van de trilbalk
Gewicht 22 kg, trilfrequentie 8.000 Hz
Vermogen 0,72 kW, 4-takt benzinemotor 1 pk

Code
-50% BOBE 0110

Artikel
Betontrillat 2 meter

€/dag
54,00

€/week
135,00

Betonpolijstmachine 60 en 95 cm

BEDI 0150

Om vers gegoten beton snel te laten verdichten, ook in nauwe
bekistingen.
•
•
•
•

Ideaal om vers beton in kolommen en balken te verdichten
Trilflessen ø 25, 40 en 58 mm / slang van 5 meter
Hoge trillingen, volumeverdichting van 10 tot 18 m3 / uur
Complete set fles en slang inbegrepen

Code
BOBE 0091

Artikel
Betontrilnaald 230 V

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/4 weken
405,00

€/dag
30,00

€/week
75,00

€/4 weken
225,00

BEDI 0140

Voor het effen en glad maken van vers gegoten vloeren.
• Met instelbare truweelbladen
• 60 cm model voorzien van extra verdichtingsschijf
Verhuuraccessoires:
• Set van 4 voorwerkbladen, ø 95 cm
Code
BEDI 0140
-50% BEDI 0150
-50% BEDI 0152

Betonpolijstmachine
ø 60 cm, benzine 5,5 pk, 55 kg
ø 95 cm, benzine 5,5 pk, 74 kg
Set van 4 voorwerkbladen

€/dag
51,00
63,00
15,00

€/week
153,00
189,00
45,00

€/4 weken
459,00
567,00
90,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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BOUWMACHINES
Muurinjectiepomp en vochtisolatie

Ondersteuningen betonwerken

Om via een naald vochtisolerend product in de muur te pompen.
• Geschikt voor waterige materialen voor betonsanering en -injectie
• Werkdruk instelbaar (2 bar aanbevolen)
• Debiet maximaal 2.6 l/min
• Maximale viscositeit 20.000 mPa·s
• Lengte slang 15 meter
• Vermogen 1,3 kW, 230 V
• Gewicht 29 kg
Verhuuraccessoires:
• Boorhamer en betonboren, boring ø 14 mm
Verkoopproduct:
• Humabloc® Plus (Remmers), afdichtmiddel en vochtisolatie
Code
BODI 0510

Artikel
Muurinjectiepomp

€/dag
80,00

€/week
200,00

€/4 weken
600,00

Humabloc® Plus afdichtmiddel en vochtisolatie (Remmers)

Dragers en ondersteuningen van pre-dallen, welfsels of volledig
ter plaatse gestort beton. Voor betondiktes van 18 cm tot 2 meter.
Het Layher valkopsyssteem is zeer geschikt voor opeenvolgende
vloeren waarbij de staanders blijven staan.

• Speciale injectiecrème op basis van silaan
• Zorgt voor een horizontale afdichting van metselwerk tegen opstijgend/
optrekkend vocht
• Geschikt voor poreuze bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen met
een doorvochtigheidsgraad 95%
• Kant-en-klaar
• Oplosmiddelvrij
• Hoog rendement, laag verbruik
• Eenvoudig, snel en veilig te verwerken
• Emmer van 5 liter die u kan injecteren met de muurinjectiepomp (BODI 0510)
TE KOOP
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•		Valkopsysteem of U-kopspindels
•		Bij het valkopsysteem blijven de staanders staan, de ondersteuningen kunnen
direct weggenomen worden
•		U-kopspindels met gaffel geschikt voor twee H-20 dragers of balken
Verhuuraccessoires:
•		Aluminium systeemdragers lengtes 1,09 - 1,40 en 2,07 meter
•		Staanders zonder pen 1 - 1,5 - 2 - 2,5 en 3 meter
(voor U-kopspindels en valkop met spindel)
•		Voetstuk en voetspindel
•		Spindel voor valkop
Vraag naar onze kortingen voor grotere projecten
en/of huurperiodes vanaf 3 maanden.
Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
steigers@eurorent.be

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

BOUWMACHINES
PERI DUO toepassing wandbekisting

Lichtgewicht bekistingssysteem voor wanden met
minimaal aantal verschillende componenten én zeer
eenvoudige bediening.

• Polymeer bekistingspanelen van 15 tot 135 cm hoog en 5 tot 90 cm breed
• Ontworpen voor ruimtes met een standaardhoogte van 2,70 m, waarvoor
2 panelen op elkaar geplaatst worden. Wandophogingen in een 15-cm- of
30-cm-raster mogelijk
• Geschikt voor een wanddikte van 15 cm tot 40 cm
• Elk paneel weegt maximum 25 kg
• Stelschoren en dwarsarmen voor het uitrichten van de bekisting en voor de
stabiliteit bij windbelasting snel en eenvoudig aan het paneel te bevestigen
zonder gereedschap
• Eenvoudige bediening, laag gewicht en eenvormige systeemonderdelen zorgen
voor een zeer hoge productiviteit op de bouwplaats
• DUO is vrijwel zonder gereedschap met de hand te plaatsen en zonder kraan te
verplaatsen
• Mooie oppervlakken omdat beton nauwelijks hecht op het paneel en het
paneel bij het ontkisten gemakkelijk van het beton losgemaakt wordt.
3-in-1 totaalconcept: wanden, kolommen en vloeren met hetzelfde paneel:
Een totaal nieuwe wending in het gebruik van bekisting. Met een uiterst klein
aantal verschillende systeemonderdelen bekist je efficiënt verscheidene
soorten wanden, kolommen én vloeren. Uiteraard zijn andere varianten zoals
fundamenten of enkelzijdige bekisting ook mogelijk met DUO.

PERI DUO toepassing kolombekisting

DUO panelen voor het bekisten van vierkante en
rechthoekige kolommen met een kantlengte van
15 cm tot 55 cm zonder anker.

• DUO multipanelen voor vierkante en rechthoekige kolommen van 15 cm x 15 cm
tot 55 cm x 55 cm in een 5-cm raster
• Traploos rechte hoeken realiseren van 15 tot 40 cm met de hoekstaanders en
pasplaat
• Eenvoudige bediening, laag gewicht en eenvormige systeemonderdelen zorgen
voor een zeer hoge productiviteit op de bouwplaats
• DUO is vrijwel zonder gereedschap met de hand te plaatsen en zonder kraan te
verplaatsen
• Multifunctioneel gebruik van onderdelen waardoor lager materiaalgebruik en
voordelige huurkosten
• Mooie oppervlakken omdat beton nauwelijks hecht op het paneel en het
paneel bij het ontkisten gemakkelijk van het beton losgemaakt wordt.
3-in-1 totaalconcept: wanden, kolommen en vloeren met hetzelfde paneel:
Een totaal nieuwe wending in het gebruik van bekisting. Met een uiterst klein
aantal verschillende systeemonderdelen bekist je efficiënt verscheidene
soorten wanden, kolommen én vloeren. Uiteraard zijn andere varianten zoals
fundamenten of enkelzijdige bekisting ook mogelijk met DUO.

55 x 55

15 x 15

Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
steigers@eurorent.be

Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
steigers@eurorent.be

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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BOUWMACHINES
PERI DUO toepassing vloerbekisting

DUO panelen en stempelkoppen voor een montage van
vloerbekisting vanuit een veilige positie van onderaf.

• Lichtgewicht (max. 25 kg) paneel-vloerbekisting zonder dragers voor vloeren tot
een dikte van 30 cm
• Praktische accessoires voor pasplaataanpassingen en vloerranden bieden
veelzijdige inzetmogelijkheden
• Vloeren kunnen veilig vanaf de grond worden gemonteerd. De panelen worden
van onderen opgehangen en met de bekistingshulp naar boven gezwenkt.
3-in-1 totaalconcept: wanden, kolommen en vloeren met hetzelfde paneel:
Een totaal nieuwe wending in het gebruik van bekisting. Met een uiterst klein
aantal verschillende systeemonderdelen bekist je efficiënt verscheidene
soorten wanden, kolommen én vloeren. Uiteraard zijn andere varianten zoals
fundamenten of enkelzijdige bekisting ook mogelijk met DUO.

Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project: steigers@eurorent.be
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PERI SKYMAX vloerbekisting

Vloerbekisting met grote polymeer panelen.

• Panelen uit gerecyleerd materiaal, zéér lichtgewicht, ecologisch,…
• Systeem met specifieke onderdelen voor invulstukken, kolommen,
wandbevestiging,…
• Panelen 200 x 100 cm en 200 x 66,5 cm, gewicht respectievelijk 30 kg en 24 kg.
• Veilig en éénvoudig te monteren van onderuit
Snel of vroegtijdig ontkisten
van de panelen d.m.v. de
afzinkkop om direct het
volgende stortdeel te monteren.

Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project: steigers@eurorent.be

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

BOUWMACHINES
Stutten, statief en U-kop

Stut Alone tot 3,15 meter

De Stut Alone is een eenvoudig hulpmiddel om metselwerk te ondersteunen bij het maken van een nieuwe raam- of deuropening en doorgangen. Het stalen profiel van de Stut Alone past in een weggeslepen
voeg van het metselwerk. Afstand tussen gevel en stempel 250 mm.
•		Minimale lengte 1.950 mm, maximale belasting ingeschoven 1.140 kg
Maximale lengte 3.150 mm, maximale belasting uitgeschoven 825 kg
• Door 1 persoon te plaatsen, tijdsbesparend!
Code
BODI 0458

Verstelbare ondersteuningen voor balken, vloeren en lateien.
• Schroefstempels met vaste koppen
• Stelmechanisme met draagpen en schroefmof

*60% korting bij minimum 3 maanden huur en een veelvoud van 50 stuks.

Artikel
Stut Alone tot 3,15 meter

€/week
22,00

€/4 weken
66,00

MACHINE HUREN?
KIES UIT MEER DAN

40.000 STUKS!
-60%*
-60%*
-60%*
-60%*
-60%*
-60%*

Code
BODI 0459
BODI 0460
BODI 0470
BODI 0477
BODI 0482
BODI 0481

Artikel
1,05 - 1,80 meter
1,60 - 2,90 meter
2,10 - 3,60 meter
3,00 - 5,50 meter
Statief voor stutten tot ø 76 mm
U-kop voor H20 dragers en balken

€/4 weken
3,30
3,30
4,10
5,20
4,10
1,73

Aannemer, installateur of doe-het-zelver?
Huren is meteen meenemen!
Surf naar eurorent.be en ontdek
onze laatste aanwinsten en speciale acties.

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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BOUWMACHINES
Gleuvensnijder voor baksteen

Tegelzaagmachine zaaglengte 450 mm / zaagdiepte 20 mm

Met 2 diamantschijven om sleuven voor leidingen in de muur aan te brengen.
•		Sleuven max. 47 mm breed en 50 mm diep
•		Vermogen 2500 W
•		Zaagt tot 20 mm van het plafond en tot 27 mm uit een hoek
•		Gewicht 6,5 kg
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
•		Diamantzaagbladen voor baksteen of beton, ø 150 mm te koop of te huur
Bij verhuring wordt een forfait aangerekend
•		Stofzuiger voor fijn stof om stofvrij te werken
Code
DIGL 0250
ONST 0085

Artikel
Gleuvensnijder 230 V
Stofzuiger fijn stof 35 liter

€/dag
42,00
31,00

€/week
105,00
93,00

€/4 weken
315,00
279,00

Voegenslijpmachine Fein Supercut

Met diamantzaagblad om tegels zuiver door te zagen.
•
•
•
•
•
•

Diamantzaagblad ø 230 mm inbegrepen
Elektromotor 230 V, 1.200 W
Schuine zaagsnede onder 45° mogelijk
Maximale zaaglengte 450 mm
Maximale zaagdiepte 20 mm
Gewicht 28 kg

Code
DITE 0070

Max. zaaglengte
450 mm

Max. zaagdiepte
20 mm

€/dag
30,00

€/week
75,00

€/4 weken
225,00

Handbediende tegelsnijders

DITE 0050

Voor het wegslijpen van tegelvoegen zonder de naburige tegels te
beschadigen. Ideaal voor de renovatie en herstelling van tegels in
keuken en badkamer.
• Oscillerende trilbeweging, regelbaar van 11.000 tot 18.500 t/min
• Snelspansysteem zonder speling voor voegenmessen
• Met 5 meter stroomkabel
• Vermogen 400 W, 230 V
Verkoopproducten:
• Voegenmes met diamant of Widia, snijdikte 1,2 of 2,2 mm
Code
DITE 0010
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Artikel
Voegenslijpmachine

€/dag
27,00

€/week
81,00

Voor het snijden van keramische en natuurstenen tegels.
• Met lineaal en verstelbare aanslag
• Maximum dikte 5 mm (hard) of 19 mm (zacht)
• Snede maximum 450, 750 en 900 mm, met Widia snijwiel
Snede tot 900 mm.

€/4 weken
243,00

Code
DITE 0050
DITE 0055
DITE 0060

Artikel
Tegelsnijder 450 mm
Tegelsnijder 750 mm
Tegelsnijder 900 mm

€/dag
10,50
16,50
24,00

€/week
31,50
49,50
72,00
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€/4 weken
94,00
148,00
216,00

BOUWMACHINES
Tegelzaagmachine zaaglengte 730 mm / zaagdiepte 45 mm

Professionele tegelzaag op rail voor het snijden van tegels met grote
afmetingen.
•		Machine wordt geleverd inclusief extra steun, hoekverstellling en ABS
waterreservoir
•		Elektromotor 230 V, 1.000 W
•		Verstekmogelijkheden: 45°
•		Maximale zaaglengte: 730 mm
•		Maximale zaagdiepte: 45 mm
•		Voor tegels 50 x 50 cm diagonaal te zagen
•		Opvouwbaar onderstel voor éénvoudig transport
•		Gewicht 41 kg
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
•		Diamantzaagbladen ø 230 mm te koop of te huur
•		Bij verhuring wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend
met een minimum van 0,5 mm
•		Aanhangwagen aan 50% van normaal huurtarief

Code
Max. zaaglengte Max. zaagdiepte €/dag €/week €/4 weken
-50% DITE 0150 730 mm
45 mm
35,00
87,50
262,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Steenzaagmachine zaaglengte 730 mm / zaagdiepte 125 mm

Professionele tafelzaag voor universele bouwmaterialen (normale
baksteen en bouwblokken).

•		Hoogteverstelling d.m.v. telescoopsteun die in alle standen vergrendeld
kan worden
•		Maximale zaaglengte: 730 mm
•		Maximale zaagdiepte: 125 mm (200 mm als je het materiaal omdraait)
•		Zaagkop verstelbaar onder een hoek, versteksnede mogelijk tot 45°
•		Gewicht 96 kg, transporteerbaar door 1 persoon
•		Met afneembare slibopvangbak en zelfreinigende waterpomp
•		Maximale diameter zaagblad: 400 mm, asgat diamantzaagblad: 25,4 mm
•		Snelle klembevestiging zaagblad
•		Elektromotor 230 V, 2,2 kW
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
•		Diamantzaagbladen ø 400 mm te koop of te huur
•		Bij verhuring wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend
met een minimum van 0,5 mm
•		Aanhangwagen aan 50% van normaal huurtarief

Code
Max. zaaglengte Max. zaagdiepte €/dag €/week €/4 weken
-50% DITE 0160 730 mm
125 mm
41,00 102,00
306,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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BOUWMACHINES

DITE 0160

Tegel / steenzaagmachine zaaglengte 1.000 mm /
zaagdiepte 105 mm

Professionele tafelzaag op rail voor het zagen van grootformaat
bouwmaterialen (lange baksteen en bouwblokken).

•		Machine wordt geleverd inclusief maatliniaal
•		Elektromotor 230 V, 2.200 W
•		De zaagkop is in hoogte verstelbaar voor zagen van alle materiaaldiktes en
maken van groeven
•		Verstekmogelijkheden: 45° (door het kantelen van zaagtafel en zaagkop)
•		Maximale zaaglengte: 1000 mm, maximale zaagdiepte: 105 mm
•		Voor tegels 60 x 60 cm diagonaal te zagen
•		Maximale schijfdiameter: 350 mm, asgat diamantzaagblad: 25,4 mm
•		Demonteerbare poten voor handig transport
•		Gewicht 106 kg
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
•		Diamantzaagbladen ø 350 mm te koop of te huur
•		Bij verhuring wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend
met een minimum van 0,5 mm
•		Aanhangwagen aan 50% van normaal huurtarief
Code
Max. zaaglengte Max. zaagdiepte €/dag €/week €/4 weken
-50% DITE 0170 1.000 mm
105 mm
43,00 108,00
324,00
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Tegel / steenzaagmachine zaaglengte 1.500 mm /
zaagdiepte 105 mm

Professionele tafelzaag op rail voor het zagen van groot formaat
keramiek, marmer, graniet, betontegels, boordstenen en klinkers.

•		Machine wordt geleverd inclusief laserliniaal en zijtafel
•		Elektromotor 230 V, 2.200 W
•		De zaagkop is in hoogte verstelbaar voor zagen van alle materiaaldiktes en
maken van groeven
•		Verstekmogelijkheden: 45°
•		Maximale zaaglengte: 1.500 mm, maximale zaagdiepte: 110 mm
•		Voor tegels tot 150 x 150 cm diagonaal te zagen
•		Maximale schijfdiameter: 350 mm, asgat diamantzaagblad: 25,4 mm
•		Wielstel voor transport en verplaatsing
•		Gewicht 92 kg
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
•		Diamantzaagbladen ø 350 mm te koop of te huur
•		Bij verhuring wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend met
een minimum van 0,5 mm
•		Verlengkabel 25 of 50 meter, 230 V 16 A
•		Aanhangwagen aan 50% van normaal huurtarief
Code
Max. zaaglengte Max. zaagdiepte €/dag €/week
-50% DITE 0175 1.500 mm
105 mm
54,00 135,00
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€/4 weken
405,00

BOUWMACHINES
Betonblokkenzaagmachine zaaglengte 575 mm /
zaagdiepte 230 mm 400 V

Lintzaagmachine 230 V

Professionele tafelzaag met grote capaciteit voor intensief werk
(grote bakstenen en bouwblokken).

•		De zaagkop kan in elke stand worden vastgezet of met een voetpedaal en
handgreep worden geactiveerd voor insteekzagen
•		Maximale zaaglengte: 575 mm
•		Maximale zaagdiepte: 195 mm (ø 500 mm) of 230 mm (ø 600 mm)
•		Asgat diamantzaagblad: 25,4 mm
•		Gewicht 170 kg, blokkeerbare wielen voor makkelijk vervoer
•		Elektromotor 400 V, 5.500 W
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
•		Diamantzaagbladen ø 500 of 600 mm te koop of te huur
•		Bij verhuring wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend
met een minimum van 0,5 mm
•		Verlengkabels 380 V 16 A 5P, lengte 25 en 50 meter
•		Aanhangwagen 1.300 kg aan 50% van
normaal huurtarief
Code
Max. zaaglengte Max. zaagdiepte €/dag €/week €/4 weken
-50% DITE 0180 575 mm
230 mm
74,00 185,00
555,00

Lintzaagmachine voor het zagen van snelbouwstenen, cellenbeton,
Argexstenen, honingraatmaterialen, geschuimde isolatie, enz.
•
•
•
•
•

Lintzaag met gesegmenteerde snijkant
Zaagdiepte 400 mm
Niet geschikt voor vol beton, klinkers of harde steen
Gewicht 125 kg
Afmetingen 104 x 104 x 193 cm (lxbxh)
Code
-50% BODI 0660

Artikel
Lintzaagmachine

€/dag
76,00

€/week
190,00

€/4 weken
494,00

Klinkerknippers
Voor het recht doorknippen van trottoirtegels of betonklinkers.

BOKL 0340

30

Code
BOKL 0330
BOKL 0340

Tegelgrootte
Maximaal 24 cm (dikte 4 à 8 cm)
Maximaal 52 cm

€/dag
10,20
13,50

€/week
30,60
40,50

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

€/4 weken
91,80
121,00

BOUWMACHINES
Egalisatieschuif 700 tot 1.200 mm of 1.200 tot 2.100 mm

Baksteenkuismachine

Om specie van oude bakstenen te verwijderen.

BOKL 0100

•		Stenen tegen de beitels duwen om het cement te verwijderen
•		Tot 125 stenen per uur kunnen gereinigd worden
•		Werkt door vibratie om de stenen niet te beschadigen en
is uitgerust met 1 brede beitel, 2 smalle beitels
en 2 ronde staalborstels
Code
-50% BODI 0532

Artikel
Baksteenkuismachine 230 V

€/dag
54,00

€/week
135,00

€/4 weken
351,00

Klinkertransportmachine

BOKL 0105

Hydraulische machine om klinkers te vervoeren voor bestrating of
terrassen.
• Grote wendbaarheid en goede zichtbaarheid van op de zitplaats
• Voorzien van een klinkerklem
• Eigen gewicht 510 kg, maximum last 500 kg
• Dieselmotor 15,8 pk
• Afmetingen: 1,93 x 1,18 x 1,23 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Veegborstel
Code
-50% BOKL 0200
BOKL 0210

Artikel
Klinkertransportmachine
Veegborstel

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/dag
124,00
9,20

€/week
496,00
37,00

€/4 weken
1.339,00
100,00

Egaliseerschuif om ondergronden voor straatwerk of
beplanting snel egaal en strak te maken

•		Traploos in breedte verstelbaar van 70 tot en met 120 cm (BOKL 0100) of
van 120 tot en met 210 cm (BOKL 0105)
•		Zijwielen in hoogte verstelbaar
•		Voor ondergronden van zand, grind, gravel en ruwe terreinen
•		Gegarandeerde gelijkmatige bedding
•		Volle kunststofwielen zorgen voor een minimale insporing
• Ergonomisch toestel, spaart knieën en rug
Code
BOKL 0100
BOKL 0105

Artikel
Egalisatieschuif 70 tot 120 cm
Egalisatieschuif 120 tot 210 cm

€/dag
34,00
40,00

€/week
102,00
120,00

€/4 weken
306,00
360,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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BOUWMACHINES
Bouwdrogers 250 tot 1.000 m³

Mazoutverwarming met schouw 55.000 kcal (65 kW)

SCSC 0210

Drogen van vochtige ruimten, zoals in nieuwbouw, met een volume
tot 1.000 m³.
• Ontrekken het vocht aan de ruimte door condensatiedroging
• Maximale ontvochtigingscapaciteit van 23 tot 150 liter per 24 uur
• Een veilige droogmethode zonder krimpscheuren en ongelijkmatige droging
• Snelle droging van stucwerk, sierpleisters en chape of cementvloeren
• Flink ingekorte wachttijden voor de afwerking van vloeren en muren
• Snellere plaatsing van parket, houten vloeren en schrijnwerk
• Maakt leefruimtes snel terug leefbaar na lekken of wateroverlast
• Voorkomt schimmelvorming en aantasting door rotting
• Tijdswinst en kostenbesparing door een ingekorte droogtijd tot 70%
Verhuuraccessoires:
• Verwarmingstoestellen en ventilatoren voor een versnelde ontvochtiging
• Wateropvangbakken 90 liter PVC

Vermogen
800 W, 230 V
1.400 W, 230 V
2.400 W, 230 V

Ruimten tot
250 m³
500 m³
1.000 m³

€/week
67,00
84,00
106,00

• Met ingebouwde ventilator, 230 V
• Luchtcirculatie 2.500 m³/uur
Verhuuraccessoires:
• Stoofbuizen, elleboog en T-stukken voor de schouw
Zie ook hoofdstuk verwarming vanaf pagina 213.

Code
-50% VEDI 0165

Mazoutverwarming
50.000 kcal 65 kW

€/dag
65,00

€/week
162,00

€/4 weken
421,00

Warmeluchtblazers 3 tot 18 kW

De beste oplossing bij nieuwbouw, verbouwing of waterschade.
Zie www.eurorent.be voor extra tips.
Code
-50% BODI 0495
-50% BODI 0488
-50% BODI 0483

Geschikt voor het verwarmen en drogen van afgesloten ruimten.

€/4 weken
201,00
525,00
318,00

Ventilator 4.500 m³/uur
Ventilator geschikt om het
drogen van vochtige ruimtes
te versnellen.
Verhuuraccessoires:
• Flexibele slangen ø 45 cm en
lengte 10 meter
Tot 40% sneller drogen.

Geschikt voor het verwarmen en drogen van afgesloten ruimten.
Verhuuraccessoires:
• Flexibele slangen om de warme lucht te verspreiden
Optimale droging bij 15°C.

Code
VETO 0376
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Artikel
Ventilator 4.500 m³/uur, 230 V

€/dag
19,50

€/week
49,00

€/4 weken
146,00

Code
VEEL 0100
VEEL 0130
VEEL 0140

Artikel
Warmeluchtblazer 230 V 3 kW
Warmeluchtblazer 400 V 6-9-12 kW
Warmeluchtblazer 400 V 18 kW

€/dag
18,40
35,00
44,00

€/week
46,00
86,00
110,00
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€/4 weken
119,00
224,00
288,00

Dryfast bouwdrogers
met de hoogste capaciteit, zeker bij lage temperaturen.

De oersterke Dryfast elektrische kachels
voor schone, droge warmte en ter ondersteuning
van bouwdrogers bij temperaturen onder de 10°C.

De Dryfast ventilatoren
voor het versnellen van droogprocessen en
het afvoeren van kwalijke gassen.

De Dryfast FB300 filterbox is de unieke oplosssing
voor de beheersing van luchtkwaliteit.

DE SPECIALIST IN BOUWDROGING

BOUWMACHINES
Stofafzuiging met stofzak 2.500 m³/uur

Luchtreiniger voor zweefstof 550 m³

Ideaal voor ventilatie en stofafzuigen bij renovatie. Ventilatoren zijn
stapelbaar. Gemakkelijk te monteren. Maak gebruik van onderdruk
voor een optimale werking.
• Gebruik van de stofzak biedt bescherming tegen gevaarlijk bouwstof
• MAC waarde van 0,1 mg/mn met een max. doorlaat van 0,5%
• Stofzakken zijn uitwasbaar (goedgekeurd door BIA en NAVB)
Verhuuraccessoires:
• Flexibele slangen, lengte 6 en 10 meter, ø 30 cm met spanband
Verkoopproducten:
• Stofzak lengte 3 meter ø 30 cm met spanband
Code
VETO 0385
VETO 0307
VETO 0500

Artikel
Ventilator 2.500 m³/uur, 230 V
Flexibele slang 6 meter ø 30 cm
Flexibele slang 10 meter ø 30 cm

€/dag
19,50
8,65
8,65

€/week
49,00
21,60
22,00

€/4 weken
147,00
56,00
56,00

Luchtreiniger voor ruimtelijke filtratie van zweefstof.
Wordt ingezet bij o.a. inpandige renovaties van
badkamers, vloeren of andere werkzaamheden waarbij men aan
fijn stof wordt blootgesteld. Staat garant voor stofvrij werken.
• Maximum stroomverbruik 210 W, 230 V
• Maximum luchtstroom 500 m³/uur
• Oppervlak voorfilter 0,2 m²
• Afscheidsgraad HEPA filter H13: 99,995%, oppervlak HEPA filter 4,2 m²
• Geluidsniveau laag-hoog 45-65 dB
• Afmetingen 38 x 34 x 49,5 cm (hxbxl)
• Gewicht 13 kg
Verkoopproducten:
• Voorfilter voor luchtreiniger zweefstof
Code
ONST 0108

Artikel
Luchtreiniger voor ruimtelijke
filtratie zweefstof

€/dag

€/week

€/4 weken

41,00

123,00

369,00

Blaas- en afzuigmachine

Filterbox stofbeheersing 2.500 m²

Compacte box voor stofbeheersing in de bouw- en
renovatiemarkt.

• Box te combineren met hogedruk axiaal ventilatoren
• In de box kunnen verschillende type filters geplaatst worden voor luchtkwaliteitsbeheersing
Verhuuraccessoires:
• Ventilator 2.500 m3/uur
• Flexibele slangen 6 en 10 meter ø 30 cm
Verkoopproducten:
• Verschillende type filters voor stofbeheersing of geurbestrijding

Afzuigen van lasdampen, stof en schadelijke lucht. 		
Ook geschikt voor de toevoer van verse lucht.
• Afzuighoogte maximum 12 meter, debiet tot 1.600 m³/uur
• Kan ook plat gelegd of rechtop gezet worden
• Vermogen 750 W, 230 V, 2800 t/min
Verhuuraccessoires:
• Flexibele slangen van 6 meter met ø 150 mm en koppelstukken

Koolstoffilter voor geurbestrijding op aanvraag.
Code
ONST 0116
VETO 0385
VETO 0307
VETO 0500
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Artikel
Filterbox stofbeheersing 2.500 m³
Ventilator 2.500 m³/uur, 230 V
Flexibele slang 6 meter Ø 30 cm
Flexibele slang 10 meter Ø 30 cm

€/dag
22,00
19,50
8,65
8,65

€/week
55,00
49,00
21,60
22,00

€/4 weken
165,00
147,00
56,00
56,00

Code
BODI 0440
BODI 0450

Artikel
Blaas en afzuigmachine ø 150 mm
Flexibel 6 meter ø 150 mm

€/dag
32,00
5,50

€/week
96,00
14,00
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€/4 weken
288,00
36,00

BOUWMACHINES
Bouwhek 3,5 x 2 meter

Bouwhek met zwart doek of houtstructuurdoek

Voor het omheinen van bouwwerven of gevaarzones.

• Afmetingen 3,50 x 2,00 meter (lxh)
• Met kunststof voetstukken en verbindingsklemmen
Verhuuraccessoires:
• Steunbuis voor verankering
• Bouwhek klem High Security 42/42
• Grondwiel inclusief scharnier voor het omvormen van hek tot toegangspoort
• Signalisatielamp
• Transportpallet voor 24 bouwhekken
*Tot 60% korting naargelang de huurperiode, de hoeveelheden of
indien bouwhekken een hekwerkdoek met Euro Rent logo dragen!

-60%*

Code
BODI 0550
BODI 0548
BODI 0547
BODI 0553
BODI 0545

Artikel
Bouwhek 3,5 x 2 meter
Bouwhek met Euro Rent doek
Steunbuis
Grondwiel en scharnier
Transportpallet

€/week
5,60
2,24
0,92
3,80
13,50

€/4 weken
11,20
4,48
1,84
7,60
41,00

Zwarte doeken en luxe doek met houtprint.

•		Bouwhek met geblindeerd zeil geschikt voor zowel bouwlocaties, evenementen,
opslagterreinen en vele andere toepassingen. Omstanders en het passerende
verkeer heeft geen zicht op de omheinde locatie zodat er ongestoord gewerkt
kan worden.
•		Bouwhek voorzien van doek met decoratieve houtstructuur print voor meer
uitstraling van uw locatie of evenement
•		Afmetingen bouwhek 3,50 m x 2,00 m (lxh)
•		Inclusief zwart zeil of houtstructuur doek
•		Met kunststof voetstukken en verbindingsklemmen
Verhuuraccessoires:
•		Steunbuis voor verankering
•		Grondwiel inclusief scharnier voor het omvormen van hek tot toegangspoort
•		Bouwhek klem High Security 42/42
•		Signalisatielamp
Code
BODI 0555S
BODI 0549S

Artikel
Bouwhek met zwart doek
Bouwhek met houtstructuurdoek

€/week
6,70
11,50

€/4 weken
13,40
23,00

Nadarhek 2,5 meter
Dranghekken voor het afzetten van wegen, sportvelden e.d. bij
manifestaties. Ook geschikt als dakrandbeveiliging.
• Afmetingen 2,50 x 1,08 meter (lxh)
Verhuuraccessoires:
• Signalisatielamp op batterij (dagslaper)
• Aanhangwagen aan 50% van normaal huurtarief
• Stapelpallet voor 36 nadars

Code
-50% DVDI 0130
VSVL 0140
DVDI 0133

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Artikel
Nadarhek
Signalisatielamp (dagslaper)
Stapelpallet nadars

€/week
5,60
6,50
13,50

€/4 weken
17,00
13,00
41,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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BOUWMACHINES
Stortkoker

Bekistingklemmen

Om bekistingspanelen voor o.a. balken in te klemmen.
• Met grendel
• Beklengte 50 cm
• Klembereik tot 50/60 cm en 80 cm

Code
BODI 0539
BODI 0540

Klembereik
50 cm
80 cm

€/week
1,80
1,80

€/4 weken
3,60
3,60

Loopbrug 1,5 meter

Voor het afvoeren van stortafval van hoger gelegen verdiepingen.

•		Koppelbare elementen met een nuttige lengte van 90 à 100 cm, gewicht 10 kg
•		Met trechterstukken (boven en midden) voor het vullen. Vultrechter (midden)
speciaal voor tussenverdiepingen
•		Opbouw en demontage kan gebeuren met een montagelier
Verhuuraccessoires:
•		Montagelier (kabellengte 20 meter)
•		Montagekaders

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
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Code
BODI 0560
BODI 0570
BODI 0572
BODI 0575
BODI 0576
BODI 0100S
BODI 0110S

Artikel
€/dag
Stortkokerelement
4,60
Vultrechter (boven)
6,80
Vultrechter (midden)
8,00
Montagelier (kabellengte 20 m) 10,00
Montagekader basis
10,00
Montagekader standaard
12,00
Montagekader plat dak
12,00

€/week
13,80
20,40
24,00
25,00
30,00
36,00
36,00

€/4 weken
41,40
61,20
72,00
75,00
90,00
108,00
108,00

Brugje voor voetgangers bij wegenwerken voor o.a. nutsleidingen.

•		Watervaste houten vloer, warm verzinkt stalen relingen, afgeschuinde stalen
eindstukken
•		Relingen afneembaar voor een gemakkelijk transport
•		Breedte 1 meter, lengte relingen 1,5 meter
•		Draagkracht 150 kg/m²

Code
-50% DVDI 0135

Artikel
Loopbrug 1,5 meter

€/week
20,50
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€/4 weken
41,00

BOUWMACHINES
Verkeersbord B19 en B21 smalle doorgang

Verkeersborden parkeerverbod (set van 2 stuks)

Borden om te
plaatsen bij
een versmalde doorgang.

Bij kleine werken
volstaat een tijdelijk
parkeer- en stationeerverbod om
ruimte vrij te maken voor een
verhuiswagen, werk(voer)tuigen of
om materiaal te plaatsen.

• Verkeersbord B19 'Voorrang
geven tegenligger bij vernauwing'.
• Verkeersbord B21 'Voorrang bij
vernauwing'.
• Aluminium verkeersbord met
een dubbel omgeplooide rand
• Bord B19 diameter 700 mm met
bordrand RAL3020 (verkeersrood)
• Bord B21 400 x 600 mm
• Voorzijde geheel reflecterend
• Bord gemonteerd op vierkante
paal en compleet geleverd met
rubberen voet
DVDI 0174 - B21
Code
DVDI 0172
DVDI 0174

DVDI 0172 - B19

Artikel
Verkeersbord B19 voorrang geven tegenligger
bij vernauwing, incl. voet
Verkeersbord B21 voorrang bij vernauwing,
incl. voet

€/week

€/4 weken

19,00

38,00

19,00

38,00

Verkeersbord D1 verplichte richting schuin links

Code
DVDI 0160

Artikel
Set van 2 verkeersborden E3 met voeten

€/week
31,00

€/4 weken
62,00

Signalisatiekegel 50 cm

Verplichting voor alle bestuurders het bord
voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft.
•
•
•
•
•

• E3-borden stilstaan en parkeren
verboden
• Begin en einde zone parkeer- en
stationeerverbod
• Bord om met stift data in te vullen

Voor een veilige en tijdelijke afzetting van uw werkgebied.

Aluminium verkeersbord met een dubbel omgeplooide rand
Diameter 700 mm
Kleur blauw/wit
Voorzijde geheel reflecterend
Bord gemonteerd op vierkante paal en compleet geleverd met rubberen voet

•		Flexibele kegel in polyurethaan (flexibel en zacht)
•		Hoogte 50 cm
•		Kleur oranje voorzien van reflecterende banden in klasse II film van 10 cm breed
•		UV bestendig
•		Gewicht 1200 gram (verzwaarde zwarte voet)
•		Kegelvoet 27,5 x 27,5 cm

Code

Artikel

TE KOOP

DVDI 0176

Verkeersbord D1 verplichte richting schuin links,
incl. voet

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/week €/4 weken
19,00

38,00

Code
DVDI 0165

Code
ZZVE 0030

Artikel
Kegel oranje 50 cm hoog

Artikel
Kegel oranje

€/dag
2,20

€/stuk
11,90
€/week €/4 weken
4,40
8,80

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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BREEKHAMERS EN BOORMACHINES
Tapijt- en betonstripper perslucht ergonomisch

BREEKHAMERS EN
BOORMACHINES
Ergonomische afsteekbeitel voor het verwijderen van kalk, cement,
lijmresten, muurtegels, ...

tapijt- en betonstrippers | 38
breekhamers perslucht | 39
breekhamers elektrisch | 39
sloophamer hydraulisch | 40
boorhamers | 41
boormachines | 42
kernboormachines | 43

• Perslucht klauwkoppeling ø ¾”, luchtverbruik 340/420 l/min
• Steellengte 145 cm
Verhuuraccessoires:
• Compressor 650 l/min, 400 V of mobiele dieselcompressor 2,6 m3, 7 bar
• Beitel breedte 100 mm (forfait voor het smeden van de beitel bij verhuring)
• Luchtreiniger zweefstof HEPA
• Luchtdarm ¾”, lengte 20 of 40 meter

Code
ONTS 0380
ONST 0108
PNCO 0220
PNCO 0290

Artikel
Tapijt- en betonstripper perslucht
ergonomisch
Luchtreiniger zweefstof HEPA
Compressor 650 l/min 230 V
Compressor 2,6 m3/7 bar

€/dag

€/week

€/4 weken

54,00

135,00

405,00

41,00
52,00
49,00

123,00
156,00
196,00

369,00
468,00
588,00

Tapijt- en betonstripper perslucht
Afbikhamer om tegels, vloerbekleding en lijmresten te verwijderen.
• Perslucht snelkoppeling ø 8 mm, luchtverbruik 200 l/min
• Steellengte 150 of 180 cm
Verhuuraccessoires:
• Compressoren, beitel breedte 100 mm, messenhouder
Verkoopproducten:
• Afsteekmessen breedte 200 mm of 300 mm

Code
ONTS 0370
ONTS 0371
PNCO 0190
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Artikel
Tapijt- en betonstripper perslucht
Messenhouder
Compressor 330 l/min 230 V

€/dag
35,00
2,20
32,00

€/week
87,00
5,50
96,00
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€/4 weken
259,00
16,50
288,00

BREEKHAMERS EN BOORMACHINES
Breekhamers 5,5 en 11,3 kg perslucht

Breekhamer SDS-MAX 5 kg 230 V

BBBR 0525

Lichte en efficiënte breekhamers voor breek- en sloopwerk.

Voor licht werk en het verwijderen van tegeltjes en bezetting.

• Voorzien van ¾” persluchtkoppeling
• Geluidsgedempt en trillinggedempt
Verhuuraccessoires:
• Puntbeitels, platte en asfaltbeitels
• Compressoren diesel op aanhanger vanaf 2,6 m³
Code
BBBR 0525
BBBR 0530
PNCO 0290

Gewicht Luchtverbruik
5,5 kg
570 l/min
11,3 kg
1.100 l/min
Compressor 2,6 m3/7 bar

€/dag
16,20
16,20
49,00

€/week
40,50
40,50
196,00

•		Instelbare beitelstand (12 standen)
•		930 W 230 V
•		Slagenergie: 10 Joule
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
•		Spadebeitel SDS-MAX breed 40/50 mm en extra breed 115 mm
(forfait voor het smeden van de beitel bij verhuring)
€/4 weken
106,00
106,00
588,00

Breekhamers 27 en 32 kg perslucht

Code
BBBR 0460

Artikel
Breekhamer SDS-MAX 5 kg

€/4 weken
207,00

Elektro-pneumatische machines
voor het uitkappen van tegels
en bezetting, breek- en
sloopwerk.

• Voorzien van ¾” persluchtkoppeling
• Geluidsgedempt en trillinggedempt
Verhuuraccessoires:
• Puntbeitels, platte en asfaltbeitels
• Compressoren diesel op aanhanger
vanaf 3,7 m³

BBBR 0535
Gewicht Luchtverbruik
27 kg
1.800 l/min
32 kg
2.000 l/min
Compressor 3,7 m3/7 bar

€/week
69,00

Breekhamers 11 en 16,5 kg 230 V

Middelzware en zware
breekhamers voor breek- en
sloopwerk.

Code
BBBR 0535
BBBR 0540
PNCO 0300

€/dag
23,00

€/dag
23,00
21,50
59,00

€/week
57,50
54,00
237,00

€/4 weken
150,00
140,00
712,00

• Lichte modellen voor het uitkappen
van tegels en bezetting
Verhuuraccessoires en/of
verkoopproducten:
• Puntbeitels, platte en asfaltbeitels
(forfait voor het smeden van de
beitel bij verhuring)

BBBR 0492
Code
BBBR 0492
BBBR 0510

Beitelschacht
SDS-MAX
Zeskant 30 mm

Gewicht
11 kg
16,5 kg

€/dag
27,00
37,00

€/week
81,00
111,00

€/4 weken
243,00
333,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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BREEKHAMERS EN BOORMACHINES
Breekhamer 18 kg 230 V op trolley

Sloophamer voor graafmachines tot 1,5 ton

Breekhamer op trolley om snel en gemakkelijk tegels, vinyl, tapijt,
parket, kurk, etc. te verwijderen of breken van betonnen of houten
ondergronden.
• Breekhamer gemonteerd op trolley met kantelbare hoek 25-75°
• Ergonomische vormgeving, minder belastend en vibraties voor het lichaam
• Beitelschacht zeskant 30 mm, afmetingen trolley 110 x 51 x 110 cm (lxbxh)
• 1.340 W, 230 V, slagenergie: 45 Joule
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
• Spadebeitel (forfait voor het smeden
van de beitel bij verhuring)
• Afsteekmessen breedte 150 mm
Code
BBBR 0512

Artikel
Breekhamer 18 kg 230 V op trolley

€/dag
58,00

€/week
174,00

€/4 weken
522,00

BBBR 0520

BBBR 0520

Elektro-pneumatische machines voor het uitkappen van tegels en
bezetting, breek- en sloopwerk.
• Grotere modellen voor het zwaardere breekwerk
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
• Puntbeitels, platte en asfaltbeitels
(forfait voor het smeden van de beitel
bij verhuring)
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Beitelschacht
Zeskant 28 mm
Zeskant 28 mm

Gewicht
20 kg
32 kg

• Sloophamer van 75 kg voor graafmachine van 1 of 1,5 ton (zie pagina 52 en 54)
• Met Retromatic snelwisselsysteem

Code
-50% BBBR 0588

Artikel
Sloophamer 75 kg

€/dag
72,00

€/week
288,00

€/4 weken
864,00

Sloophamer voor graafmachines tot 5 ton

Breekhamers 20 en 32 kg 230 V

Code
BBBR 0515
BBBR 0520

Hydraulische sloophamer met beitel voor graafmachine 1 of 1,5 ton.

€/dag
39,00
41,00

€/week
117,00
123,00

€/4 weken
351,00
369,00

BBBR 0590

Hydraulische sloophamer met beitel voor graafmachines.

• Sloophamer van 170 kg voor graafmachine van 2,5 of 3,7 ton (zie pagina 54)
• Sloophamer van 270 kg voor graafmachine 4,9 ton (zie pagina 55)
• Met Retromatic snelwisselsysteem

Code
BBBR 0590
BBBR 0600

Artikel
Sloophamer 170 kg
Sloophamer 270 kg

€/dag
95,00
121,00

€/week
380,00
484,00
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€/4 weken
1.140,00
1.452,00

BREEKHAMERS EN BOORMACHINES
Boorhamer SDS-MAX 230 V

Boorhamer SDS+ 230 V

Elektro-pneumatische boorhamer om in beton te boren.

Elektro-pneumatische boorhamer om in beton te boren.

• Voor SDS-MAX betonboren tot ø 50 mm
• Voorzien van een veiligheidslipkoppeling
• Stofkap te gebruiken bij het boren in het plafond
• Gewicht 10 kg
• Slagkracht 20 Joule
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
• SDS-MAX betonboren ø 20-45 mm
Code
BBBO 0270

Max. diameter
50 mm

Boorkop
SDS-MAX

€/dag
26,00

€/week
65,00

• Voor SDS+ betonboren tot ø 20 mm
• Voorzien van een veiligheidslipkoppeling
• Stofkap te gebruiken bij het boren in het plafond
• 650 W, 0-1.100 t/min, 0-4.000 slagen/min (tot 3 Joule)
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
• SDS+ betonboren ø 5-20 mm
€/4 weken
195,00

Haakse boormachine

Code
BBBO 0030

Max. diameter
20 mm

Boorkop
SDS+

€/dag
17,00

€/week
42,50

€/4 weken
127,50

Voegenbikhamer perslucht

BBBR 0555

Om te boren in metaal of hout op plaatsen waar de ruimte beperkt is.
•
•
•
•
•

Capaciteit in metaal ø 10 mm
Variabele snelheid 500 – 2.300 t/min, L + R
Vermogen 500 W, 230 V
Met handgreep en boorkopsleutel
Afmetingen 290 x 83 mm (lxh)

Code
BBBO 0020

Artikel
Haakse boormachine

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Om voegen uit te kappen, licht breekwerk te verrichten of bezetting
te verwijderen.
• Met ¾” of ø 8 mm persluchtkoppeling
Verhuuraccessoires:
• Compressor 230 V
• Stootvoeg- en langsvoegbeitels (BBBR 0555)
• Brede platte beitel 100 mm (BBBR 0560)

€/dag
18,00

€/week
45,00

€/4 weken
135,00

Code
BBBR 0555
BBBR 0560

Gewicht
2,9 kg
3 kg

Luchtverbruik
170 l/min
290 l/min

€/dag
14,00
14,00

€/week
35,00
35,00

€/4 weken
91,00
91,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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BREEKHAMERS EN BOORMACHINES
Metaalboormachine tot 32 mm

Metaalfreesmachine met magneetvoet 230 V

Boormachine met conische huls (MK 3) en verloophulzen voor
metaalboren ø 13 tot 32 mm. Dubbel geïsoleerd.

• Met zijgrepen en borststeun om de machine zonder statief te gebruiken
• Motor met een vermogen van 1.050 W en 4 versnellingen: 150 tot 260 t/min
Verhuuraccessoires:
• Metaalboren ø 13 tot 32 mm (oplopend met 0,5 mm van 13 tot 19 mm plus 22,5 mm)
• Magnetische boorstaander, voor precisieboringen

Code
MEMA 0130
MEMA 0120

Artikel
Metaalboormachine 230 V
Magnetische boorstaander

€/dag
29,00
27,00

€/week
73,00
67,50

€/4 weken
219,00
203,00

Om grote gaten te boren in profielen of dikke stalen platen.
• De magneetvoet laat een plaatsing in alle richtingen toe
Capaciteit
Vermogen
Toerental
Gewicht
MEMA 0140
ø 50 mm
1,2 kW 230V
130 - 520 t/min
ø 100 mm
1,8 kW, 230 V
430 - 760 t/min
12 kg
Verkoopproducten:
• Metaalfrezen ø 12 t/m ø 26

Code
Artikel
Max. frees
MEMA 0140 Magneetkernboormachine ø 50 mm
MEMA 0137 Metaalfreesmachine
ø 100 mm

€/dag
56,00
56,00

13,2 kg

€/week
168,00
168,00

€/4 weken
504,00
504,00

Dozenboormachine tot ø 202 mm
Om gaten te boren in baksteen of cellenbeton voor inbouwmateriaal
of doorvoeropeningen in muren.
•		Handboormachine met veiligheidslipkoppeling, vermogen 1.400 W, 230 V
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
•		Diamant doosboren ø 32 tot 202 mm, lengte 420 mm
•		Statief om naar beneden, boven of schuin te boren

Code
DIBO 0330
DITO 0432
DITO 0440
ONST 0085
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Artikel
Dozenboormachine tot ø 202 mm
Boorstatief beneden of schuin
Boorstatief omhoog of horizontaal
Stofzuiger fijn stof 35 liter

€/dag
32,00
13,50
27,00
31,00

€/week
80,00
40,50
67,50
93,00
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€/4 weken
240,00
121,00
202,00
279,00

www.hikoki-powertools.be

BREEKHAMERS EN BOORMACHINES
Kernboormachine tot ø 141 mm

Kernboormachine tot ø 350 mm

Compacte boormachine voor diamant kernboren tot een ø van max. 141 mm.

•		De boormachine kan zonder statief gebruikt worden tot 61 mm
•		Boorkopaansluiting die de diamantboor inwendig voorziet van koelwater
•		Vermogen 2,2 kW, 230 V, gewicht 6,2 kg
Verhuuraccessoires:
•		Watertank met pomp, waterzuiger
•		Statief met een nuttige hoogte van 85 cm, omlaag, schuin en horizontaal
•		Statief met een hoogte van 170 cm uitschuifbaar tot 305 cm, omhoog en horizontaal,
voorzien van wateropvangring
•		Vacuümkit om het statief vast te zetten zonder verankering
•		De slijtage van de diamantlaag wordt per 0,5 mm aangerekend met een
minimum van 0,5 mm
Verkoopproducten:
•		Diamant kernboren tot 141 mm met koppelstukken
Code
DIBO 0330
DITO 0432
DITO 0440
DITO 0421
DITO 0448-0450
DITO 0453
ONST 0010

Artikel
Kernboormachine tot ø 141 mm
Boorstatief beneden of schuin
Boorstatief omhoog of horizontaal
Vacuümkit
Verlengstuk kernboor 10, 20 of 30 cm
Watertank met pomp
Waterzuiger 35 liter

€/dag
32,00
13,50
27,00
24,00
4,00
18,50
20,00

€/week
80,00
40,50
67,50
60,00
10,00
55,00
60,00

€/4 weken
240,00
121,00
202,00
180,00
25,00
165,00
180,00

Met statief om nauwkeurig grote gaten te boren, ook in gewapend
beton. Met aangepaste toerentallen voor een optimale boring.

•		Te verankeren of te klemmen met een statief 115 cm
•		Statief ø 350 mm tot 45° schuine boring
•		Vermogen 3.420 W, 230 V
Verhuuraccessoires:
•		Diamant kernboren tot ø 350 mm, lengte 400 mm en verlengstukken
•		De slijtage van de diamantlaag wordt per 0,5 mm aangerekend met een
minimum van 0,5 mm
•		Watertank 10 liter met pomp op batterij
Verkoopproducten:
•		Diamant kernboren 16 tot 350 mm
en koppelstukken
Code
Artikel
€/dag €/week €/4 weken
DIBO 0335
Kernboormachine tot ø 350 mm incl. statief 74,00 185,00
555,00
DITO 0448-0450 Verlengstuk kernboor 10, 20 of 30 cm
4,00
10,00
25,00
DITO 0453
Watertank met pomp
18,50
55,00
165,00

Watertank met pomp op batterij
Compacte en eenvoudig te gebruiken watertank met pomp
op Li-Ion batterij voor het koelen van uw diamantzaagblad
of -kernboor. Overal inzetbaar.
•
•
•
•

Inhoud watertank: 10 liter. Dit komt overeen met ± 30 min zaag-/boortijd!
Capaciteit Li-Ion batterij ± 2,5 uur
Inclusief 3 meter slang met Gardena aansluiting
Inclusief reservebatterij

Code
DITO 0453
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Artikel
Watertank met pomp

€/dag
18,50

€/week
55,00
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€/4 weken
165,00

COMPRESSOREN EN
PERSLUCHTGEREEDSCHAP
compressoren | 46
zandstraalinstallaties | 48
breekhamers | 49
divers persluchtgereedschap | 50
nagelpistolen | 51

Werken met perslucht?
Euro Rent is uw partner.
Gebruikt u persluchttoepassingen?
Dan vindt u bij Euro Rent:
• compressoren om uw persluchtgereedschap
aan te sturen
• accessoires zoals luchtdarmen
• uitgebreid gamma persluchtgereedschap zoals
breekhamers, schiethamers en nagelpistolen

COMPRESSOREN EN PERSLUCHTGEREEDSCHAP
Compressor 400 V 650 l/min

Compressoren diesel 2,6 tot 8,1 m³

Mobiele dieselcompressoren om perslucht te leveren aan zwaar
persluchtgereedschap of zandstraalinstallaties.
•		Geluidsgedempt en voorzien van beveiligingen tegen oververhitting
•		Modellen beschikbaar met ingebouwde nakoeling en waterafscheiding
voor droge lucht
•		Model 5,3 m³ (PNCO 0310) met extra droge kraan voor zandstralen
•		Andere modellen te verkrijgen op aanvraag
Verhuuraccessoires:
•		Luchtdarmen 20 en 40 meter (¾”) en 15 meter (2”)
•		Smeercombinaties, waterafscheiding
•		Extra koeler met waterafscheiding tot 6 m³
Code
PNCO 0290
PNCO 0300
PNCO 0310
PNCO 0312S
PNCO 0320
PNCO 0322S

Artikel
2,6 m³/7 bar
3,7 m³/7 bar
5,3 m³/7 bar
5,3 m³/7 bar + nakoeler/waterafscheider
8,1 m³/7 bar
8,1 m³/7 bar + nakoeler/waterafscheider

€/dag
49,00
59,00
71,00
81,00
89,00
103,00

€/week €/4 weken
196,00
588,00
237,00
712,00
282,00
846,00
324,00
972,00
356,00
1.069,00
412,00
1.236,00

Krachtige elektrische compressor met een capaciteit van 650 l/min.
• Gebruik een capaciteit van 2 maal het luchtverbruik van het gereedschap
• Werkdruk kan traploos geregeld worden tot 10 bar
• Motor 400 V 5,5 pk, gewicht 160 kg
• Uitgerust met een klauwkoppeling ¾” en 2 snelkoppelingen ø 8 mm
Verhuuraccessoires:
• Smeercombinatie ø 8 mm, smeercombinatie ¾”
• Luchtdarm ø 8 mm lengte 15 meter
• Luchtdarmen ¾” lengte 20 meter en 40 meter

Code
-50% PNCO 0220

Capaciteit
650 l/min

Buffertank
270 liter

€/dag
52,00

€/week
156,00

€/4 weken
468,00

Compressoren 230 V 280 en 330 l/min
Compacte modellen met een air input capaciteit van 280 en 330 l/min.
• Gebruik een capaciteit van 2 maal het luchtverbruik van het gereedschap
• De werkdruk kan traploos geregeld worden tot 8 bar
• Uitgerust met 8 mm snelkoppeling
Verhuuraccessoires:
• Luchtdarm ø 8 mm, lengte 15 meter en ¾” lengte 20 en 40 meter
• Smeercombinatie met 8 mm koppeling

PNCO 0190
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Code
PNCO 0175
PNCO 0190

Artikel
Compressor 280 l/min, 5 liter buffertank
Compressor 330 l/min, 18 liter buffertank

€/dag €/week
16,00
48,00
32,00
96,00

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

€/4 weken
144,00
288,00

COMPRESSOREN EN PERSLUCHTGEREEDSCHAP
Luchtdarmen ø 8 mm en ¾”

Luchtkoeler waterafscheider tot 6 m³/min / Luchtvarken

PNTO 0340

PNTO 0350

Stevige luchtdarmen voorzien van koppelingen voor persluchtgereedschap. De luchtdarmen zijn opgerold op stalen haspels.

Code
PNTO 0340
PNTO 0350
PNTO 0360

Artikel
Luchtdarm ø 8 mm, lengte 15 meter
Luchtdarm ¾", lengte 20 meter
Luchtdarm ¾”, lengte 40 meter

€/dag
4,50
6,50
13,00

€/week
13,50
19,50
39,00

€/4 weken
39,00
59,00
117,00

PNTO 0395

PNGE 0018

Voor het optimaal koelen en ontvochten van perslucht. Zorgt dat het
straalzand droog blijft bij het zandstralen.
•
•
•
•
•

Het luchtvarken vangt het condenswater in de perslucht op zonder extra koeling
Aan te sluiten op de droge kraan van de compressor
Maximale werkdruk 16 bar
Geleverd met 2 meter luchtdarm, ¾” koppelingen
Afmetingen 69 x 56,5 x 131 cm (lxbxh), gewicht 39 kg
Code
Artikel
€/dag €/week €/4 weken
-50% PNTO 0395 Luchtvarken
15,00
45,00
135,00
-50% PNTO 0410 Luchtkoeler / waterafscheider 230 V 26,00
78,00
234,00

Smeercombinaties / Smeerpeer

Blaaspistolen / Zandstraalpistool

PNTO 0995

PNGE 0010

Voor het continu smeren van persluchtgereedschap.

• De smeercombinaties scheiden ook het water uit de samengeperste lucht
• Aparte regeling van luchtdruk met manometer
Code
PNTO 0460
PNTO 0995
PNTO 0990

Artikel
Smeercombinatie ø 8 mm
Smeercombinatie ¾"
Smeerpeer ¾"

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/dag
3,30
3,30
2,70

€/week
10,00
10,00
8,10

€/4 weken
30,00
30,00
25,00

Blaaspistolen om machines, voorwerpen en ruimtes zuiver te blazen.
• Buismodel met handvat voor vloeren en moeilijk bereikbare hoeken
• Het zandstraalpistool zuigt straalzand vanuit een emmer op

Code
PNGE 0010
PNGE 0070

Artikel
Blaaspistool
Buismodel

Koppeling
ø 8 mm
¾"

€/dag
2,20
3,30

€/week
5,50
6,60

€/4 weken
16,50
20,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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COMPRESSOREN EN PERSLUCHTGEREEDSCHAP
Zandstraalinstallatie 24 liter met luchtdroger

Zandstraalinstallatie die ook geschikt is voor de reiniging van
monumenten, zachte gevelstenen en hout. Verwijdert ook graffiti.
Beschadigt de ondergrond niet.

•		Complete set: straalhelm met gefilterde luchttoevoer, 10 meter straaldarm,
luchtkoeler, pistool met afstandbediening en straalkop
•		Uitgerust met efficiënte luchtkoeler en waterscheider om het straalzand droog
te houden
•		Zandtoevoer en druk optimaal regelbaar (1 tot 7 bar)
•		Uitgerust met wielonderstel
•		Ketelinhoud 24 liter (37 kg straalzand of 30 kg fijn zand)
•		Gewicht 105 kg
•		Afmetingen 97 x 43 x 89 cm (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
•		Compressor 5,3 m³ met ingebouwde nakoeling/waterafscheider
•		Luchtdarm ¾”, lengte 20 en 40 meter
•		Versterkte tuinslang ½”, lengte 25 en 50 meter
Verkoopproducten:
•		Fijn straalzand Vitroblast VB2 (0,35 - 0,80 mm) voor het stralen van zachte
materialen in zakken van 25 kg
•		Straalgrit AG08 (0,1 - 0,8 mm) voor het stralen van harde ondergronden in
zakken van 25 kg
•		Keramische straalpijpjes met opening 4,75 mm (3/16”)
•		Vizierbescherming straalhelm

Zandstraalinstallatie 130 liter

Om constructies, gevels en andere oppervlakken te reinigen.
Met waterscheiders om de perslucht droog te houden.
De druk en zandtoevoer zijn regelbaar voor een optimale afstelling.

•		Complete set: straalhelm met gefilterde luchttoevoer, 20 meter straaldarm,
pistool met afstandbediening en straalkop
•		Standaard uitgerust met waterscheider
•		Ketelinhoud 130 liter (195 kg straalzand)
•		Gewicht 110 kg
•		Afmetingen 1,05 x 0,80 x 1,07 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
•		Nevelstraalset: pistool uitgerust met watertoevoer om de stofvorming fel te
verminderen en de impact van het zand op het oppervlak te beperken bij
zachte materialen
•		Compressor 5,3 m³ met ingebouwde nakoeling/waterafscheider
•		Luchtdarm ¾”, lengte 20 en 40 meter
•		Extra luchtkoeler / waterafscheider (tot 6 m³)
Verkoopproducten:
•		Fijn straalzand Vitroblast VB2 (0,35 - 0,80 mm) voor het stralen van zachte
materialen in zakken van 25 kg
•		Straalgrit AG08 (0,1 - 0,8 mm) en grof straalgrit AG15 (0,2 - 1,5 mm) voor
het stralen van harde ondergronden in zakken van 25 kg
•		Keramische straalpijpjes met opening ¼” (6 mm) standaard, opening 3/16”
(4,75 mm) optioneel
•		Beschermfolie en vizier voor straalhelm
Code
-50% PNGE 0018

Code
-50% PNGE 0025
PNCO
0312S
PNTO 0352
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Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Zandstraalinstallatie 24 liter
130,00 475,00
1.425,00
met luchtdroger
Compressor 5,3 m³ + ingebouwde
81,00 324,00
972,00
nakoeler / waterscheiding
Luchtdarm 25 meter ¾”
6,50
19,50
59,00

PNCO
0312S
PNTO 0456
-50% PNTO 0410
PNTO 0352

Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Zandstraalinstallatie 130 liter
80,00 200,00
520,00
complete set
Compressor 5,3 m³ + ingebouwde
81,00 324,00
972,00
nakoeler / waterscheiding
Nevelstraalset met tungsten
24,00
72,00
216,00
straalpijpje ø 6 mm
Luchtkoeler/ waterscheider 230 V 26,00
78,00
234,00
Luchtdarm 25 meter ¾”
6,50
19,50
59,00
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COMPRESSOREN EN PERSLUCHTGEREEDSCHAP
Breekhamers 5,5 en 11,3 kg perslucht

Breekhamers 27 en 32 kg perslucht

BBBR 0530

BBBR 0535

Lichte en efficiënte breekhamers voor breek- en sloopwerk.

Middelzware en zware breekhamers voor breek- en sloopwerk.

• Voorzien van ¾” persluchtkoppeling
• Geluidsgedempt en trillinggedempt
Verhuuraccessoires:
• Puntbeitels, platte en asfaltbeitels
• Compressoren diesel op aanhanger vanaf 2,6 m³
Code
BBBR 0525
BBBR 0530
PNCO 0290

Gewicht Luchtverbruik
5,5 kg
570 l/min
11,3 kg
1.100 l/min
Compressor 2,6 m3/7 bar

€/dag
16,20
16,20
49,00

€/week
40,50
40,50
196,00

• Voorzien van ¾” persluchtkoppeling
• Geluidsgedempt en trillingsgedempt
Verhuuraccessoires:
• Puntbeitels, platte en asfaltbeitels
• Compressoren diesel op aanhanger vanaf 3,7 m³
€/4 weken
106,00
106,00
588,00

Tapijt- en betonstripper perslucht
ONTS 0370

Code
BBBR 0535
BBBR 0540
PNCO 0300

Gewicht Luchtverbruik
27 kg
1.800 l/min
32 kg
2.000 l/min
Compressor 3,7 m3/7 bar

€/dag
23,00
21,50
59,00

€/week
57,50
54,00
237,00

€/4 weken
150,00
140,00
712,00

Voegenbikhamer perslucht

ONTS 0380

BBBR 0555

Afbikhamer om tegels, vloerbekleding en lijmresten te verwijderen.
• Perslucht snelkoppeling ø 8 mm, luchtverbruik 200 l/min
• Steellengte 150 of 180 cm
Verhuuraccessoires:
• Compressoren, beitel breedte 100 mm, messenhouder
Verkoopproducten:
• Afsteekmessen breedte 200 mm of 300 mm
Code
ONTS 0370
ONTS 0380
ONTS 0371
PNCO 0190

Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Tapijt- en betonstripper perslucht
35,00
87,00
259,00
Tapijt- en betonstripper perslucht ergonomisch 54,00 135,00
405,00
Messenhouder
2,20
5,50
16,50
Compressor 330 l/min 230 V
32,00 96,00
288,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Om voegen uit te kappen, licht breekwerk te verrichten of bezetting
te verwijderen.
• Met ¾” of ø 8 mm persluchtkoppeling
Verhuuraccessoires:
• Stootvoeg- en langsvoegbeitels (BBBR 0555)
• Brede platte beitel 100 mm (BBBR 0560)
• Compressor 230 V
Code
BBBR 0555
BBBR 0560
PNCO 0190

Gewicht Luchtverbruik
2,9 kg
170 l/min
3 kg
290 l/min
Compressor 330 l/min

€/dag
14,00
14,00
32,00

€/week
35,00
35,00
96,00

€/4 weken
91,00
91,00
288,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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COMPRESSOREN EN PERSLUCHTGEREEDSCHAP
Slagmoersleutel M32 en M63

MACHINE HUREN?
KIES UIT MEER DAN

40.000 STUKS!

Aannemer, installateur of doe-het-zelver?
Huren is meteen meenemen!
Surf naar eurorent.be en ontdek
onze laatste aanwinsten en speciale acties.

Voor het krachtig vastzetten of losdraaien van bouten of moeren.
Verhuuraccessoires:
• Slagmoerdoppen, reductie- en verlengstukken
Code
PNGE 0075
PNGE 0100
PNCO 0175
PNCO 0190

Bouchardeerhamer 3,7 kg perslucht

• Voorzien van 3 Widia koppen
• Perslucht filteren met olietoevoer op 6 bar, koppeling ¾”
Verhuuraccessoire:
• Compressor met filter en olietoevoer
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Artikel
Bouchardeerhamer 3,7 kg, 336 l/min
Compressor 2600 l/min

€/dag
22,00
26,00
16,00
32,00

€/week
55,00
65,00
48,00
96,00

€/4 weken
165,00
195,00
144,00
288,00

Naaldenbikhamer

Pneumatisch handgereedschap voor het verwijderen van aanslag,
roest, opruwen en het reduceren van niveauverschillen.

Code
BEDI 0110
PNCO 0290

Formaat
Luchtverbruik
tot M32 (½”)
250 l/min, ø 8 mm
tot M63 (1”)
1.400 l/min, ø ¾”
Compressor 280 l/min
Compressor 330 l/min

€/dag
27,00
49,00

Handgereedschap om te ontroesten of verf te verwijderen,
ook van stenen oppervlakken.
• Opruwen van beton en steen, verwijdert ook slakken van lasnaden
• Snelkoppeling ø 8 mm
Verkoopproducten:
• Naalden

€/week
67,50
196,00

€/4 weken
203,00
588,00

Code
PNGE 0039
PNCO 0190

Aantal naalden Verbruik
28
230 l/min
Compressor 330 l/min

€/dag
21,00
32,00

€/week
52,00
96,00
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€/4 weken
156,00
288,00

COMPRESSOREN EN PERSLUCHTGEREEDSCHAP
Nietmachines

Nagelapparaat beton/staal op batterij met gaspatroon

SCDE 0350

Voor het vastnieten van stofferingen, isolatiemateriaal,
plafondtegels, gipsplaten, glaslatten enz.

Volautomatisch nagelpistool om latten, profielen of installatiebeugels
op beton, steen of staal te bevestigen.

Verhuuraccessoires:
• Compressoren
• Luchtdarm ø 8 mm, lengte 15 meter
Verkoopproducten:
• Nieten 12 mm tot 38 mm
• Inoxnieten van 16 mm
Code
SCDE 0350
SCDE 0360

Nietmachine voor:
12 - 38 mm
38 mm gyproc

Verbruik
62 l/min
62 l/min

€/dag
21,00
30,00

€/week
52,00
90,00

€/4 weken
156,00
270,00

Nagelpistolen

• Met speciaal neusstuk voor het vastnagelen van installatiebeugels
• Slagkracht 82 J, werkt 3 à 4 maal sneller met een max. snelheid van 2 nagels/seconde.
• Met batterij (2 stuks) en batterijlader
• Gewicht 3,6 kg
Verkoopproducten:
• Nagels 500 st. HSC 6-17 mm of HSC 6-22 mm met gaspatroon
• Gaspatroon 40 ml.
Code
SCDE 0380

Artikel
Nagelapparaat beton/staal

€/dag
41,00

€/week
102,00

€/4 weken
306,00

Nagelapparaat hout op batterij met gaspatroon

SCDE 0300

Persluchtpistolen voor het aanbrengen van afwerknagels en verloren
kopnagels op strip.
•		SCDE 0290 en 0300 nagelpistolen voor het bevestigen van plinten, latten,
panlatten en sierlijsten met T-nagels
•		SCDE 0310 nagelpistool voor ronde nagels tot 90 mm voor timmerwerk,
betonbekisting, dakbeschot of tegelwerk
Verhuuraccessoires:
•		Compressoren
•		Luchtdarm ø 8 mm, lengte 15 meter
Verkoopproducten:
•		T-nagels in verscheidene lengtes / Inox nagels voor terrassen /
Ronde, ring en latnagels
Code
SCDE 0290
SCDE 0300
SCDE 0310

Nagelpistool voor:
T-nagels 15 - 42 mm
T-nagels 32 - 64 mm
Ronde nagels 50 - 90 mm

Verbruik
47 l/min
110 l/min
280 l/min

€/dag
23,00
27,00
39,00

Volautomatisch nagelpistool voor houten dakconstructie,
houtskeletbouw, schuttingen en andere timmerwerken.

€/week €/4 weken
57,00
67,50
97,00

170,00
203,00
292,00

•		Magazijncapaciteit 60 nagels op strip
•		Capaciteit: 2.500 nagels/geladen accu, 1.000 nagels/gaspatroon
•		Instelbare inslagdiepte
•		Met batterij (2 stuks) en batterijlader
Verkoopproducten:
•		Nagels op strip, ø 2,8-3,1 mm, lengte 50 tot 90 mm
(sets met gaspatronen)
Code
SCDE 0370

Artikel
Nagelapparaat hout gaspatroon

€/dag
31,00

€/week
78,00

€/4 weken
235,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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COMPRESSOREN EN PERSLUCHTGEREEDSCHAP
Bandschroefmachine 230 V Gyproc

Palenrammer perslucht

Handige schroefmachine om snel gipsplaten, cement en glas gebonden
vezelplaat, underlayment, hardschuim isolatie vast te zetten op Metal
Stud of hout.
•		Slechts 1 type schroef nodig ongeacht ondergrond van Metal Stud of hout
•		Schroeflengtes van 25 tot 55 mm te verwerken, schroefdiameter 3,5 tot 5,5 mm
•		Magazijncapaciteit: 50 schroeven op strip
•		Hoge werksnelheid door krachtige 2.500 RPM motor, variabele snelheid
•		Moeilijke hoeken, makkelijk bereikbaar
•		Snelle bit wissel
Verkoopproducten:
•		Schroeven op band 35 x 3,9 mm Gyproc op Metal Stud/hout (1.000 st)
• Bit 174 mm
Code
SCDE 0390

Artikel
Bandschroefmachine 230 V Gyproc

€/dag
27,00

€/week
67,50

€/4 weken
203,00

Voor het heien van palen voor afsluitingen en rond vijvers om het
inkalven van de vijver tegen te gaan.
• Luchtverbruik 1.500 l/min
• Met ¾” koppeling
Verhuuraccessoires:
• Aangepaste kopstukken voor ronde palen ø 80, 95, 105 en 125 mm
• Vierkante kopstukken 80 of 150 mm
• Compressoren

Code
PNGE 0110
PNCO 0290

Artikel
Palenrammer
Compressor 2,6 m3/7 bar

€/dag
48,00
49,00

€/week
120,00
196,00

TE KOOP - NAGELS EN NIETEN
Ook voor al uw nagels en nieten kunt u terecht bij Euro Rent.
Wij hebben alle soorten en maten nagels en nieten altijd op voorraad.
Bekijk op eurorent.be ons volledige assortiment,
koop uw nagels en nieten direct bij het huren
van uw machine en bespaar tijd en geld.
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€/4 weken
360,00
588,00

GRONDVERZETMACHINES
graafmachines | 54
verreikers | 57
compactlader | 59
wiel- en minidumpers | 60
klinkertransport | 61
transportbanden | 62
mobiele grondzeef | 62
trilplaten en -walsen | 63
nevelkanonnen | 66
Ontdek onze grondverzetmachines
Grond-, weg-, waterbouw en sloopwerkzaamheden?
Met ons grondverzetmateriaal en toebehoren
werkt u snel, efficiënt en – als u dat wenst –
emissievrij. Op zoek naar stroomgeneratoren en
lichtmasten bij uw grondwerken? Laat u verrassen
door ons assortiment.

GRONDVERZETMACHINES
Graafmachine 1 ton

Graafmachine die door een deuropening kan dankzij een breedte van
73 cm. De spoorbreedte van de rupsbanden is instelbaar 70-86 cm.
• Duale aandrijving diesel of elektro (met separate hydraulische unit)
• Met snelwisselsysteem voor het vlot wisselen van graafbakken
• 2 graafbakken inbegrepen: banaanbak 20 cm, graafbak 30 cm of slotenbak 80 cm
• Voorzien van rupsbanden en een duwblad
• Graafdiepte 1,73 meter, hefhoogte 2,03 meter
• Gewicht 938 kg
• Afmetingen 2,83 x 0,70 x 1,95 meter (lxbxh)
• Dieselmotor 13 pk
• Laag geluidsniveau Lwa 93 dB
Verhuuraccessoires:
• Hydraulische sloophamer 75 kg met puntbeitel
• Ontvanger laserwaterpas op batterijen
• Aanhangwagen met 2 opritten aan 50% van normaal huurtarief
• Kunststof rijplaten 3 x 1 meter, dikte 2 cm

Graafmachine 1,5 ton

Minigraafmachine die gemakkelijk getransporteerd kan worden op
een aanhangwagen.

• Met snelwisselsysteem voor het vlot wisselen van graafbakken
• 2 graafbakken inbegrepen: banaanbak 20 cm, graafbak 30 cm of slotenbak 80 cm
• Voorzien van rupsbanden en een duwblad
• Graafdiepte 2,25 meter, hefhoogte 2,35 meter
• Gewicht 1.550 kg
• Afmetingen 3,65 x 1 x 2,3 meter (lxbxh)
• Dieselmotor 18 pk
• Laag geluidsniveau Lwa 93 dB
Verhuuraccessoires:
• Hydraulische sloophamer 75 kg met puntbeitel
• Vacuümunit voor het liften van zware tegels en betonplaten
• Boordsteentang 7-18 cm (met hijsoog / met extra handvaten)
• Ontvanger laserwaterpas op batterijen
• Aanhangwagen met 2 opritten aan 50% van normaal huurtarief
• Kunststof rijplaten 3 x 1 meter, dikte 2 cm
GRATIS 2 graafbakken.

Code
-50% GRGR 0008
-50% BBBR 0588
AAZH 0060S
-50% BODI 0670
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Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Graafmachine 1 ton
119,00 416,00
1.242,00
Hydraulische sloophamer 75 kg
72,00 288,00
864,00
Aanhangwagen 1.500 kg aan ½ prijs 32,00
96,00
288,00
Kunststof rijplaat 3 x 1 meter, dikte 2 cm
11,00
33,00

Code
-50% GRGR 0015
-50% BBBR 0588
HIDI 1210
BOKL 0300
AAZH 0085S
-50% BODI 0670

Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Graafmachine 1,5 ton
124,00 432,00
1.296,00
Hydraulische sloophamer 75 kg
72,00 288,00
864,00
Vacuümunit voor graafmachine
130,00 390,00
1.170,00
Boordsteentang
16,00
48,00
144,00
Multi-transporter 2.600 kg aan ½ prijs 44,00 132,00
396,00
Kunststof rijplaat 3 x 1 meter, dikte 2 cm
11,00
33,00
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GRONDVERZETMACHINES
Graafmachines 2,5 en 3,7 ton

Graafmachine 4,9 ton

GRGR 0020

Compacte graafmachine met Retromatic R1 of R2 snelwisselsysteem.
Deze machine zwenkt niet uit tot buiten de rupsen en is daardoor
uitermate geschikt om tot tegen de wand of in kleine ruimtes te
werken.

• Voorzien van rupsbanden en een duwblad
• 2 graafbakken inbegrepen: banaanbak 25/30 cm, graafbakken 30/45/60 cm
(met of zonder tanden) of slotenbak 120 cm
Gewicht Motor
Hefhoogte
Graafdiepte
Afmetingen (lxbxh)
2,5 ton
28 pk
2,84 meter
2,74 meter
4,20 x 1,57 x 2,42 meter
3,7 ton
40 pk
3,34 meter
3,50 meter
5,50 x 1,75 x 2,40 meter
Verhuuraccessoires:
• Zeefbak 80 cm
• Sorteergrijper 3,5 ton R2
• Hydraulische sloophamer 170 kg R1 of 270 kg R2
• Vacuümunit max. 1 ton voor het liften van zware tegels en betonplaten
• Hydraulische grondboor, grondboren ø 305, 381 en 610 mm
• Boordsteentangen 7-18 cm (met hijsoog / met extra handvaten), maximum last 120 kg
• Ontvanger laserwaterpas op batterijen
GRATIS 2 graafbakken. VDS modellen met kantelbare bovenbouw.
Code
GRGR 0020
GRGR 0030
GRGR 0032
GRGR 0180
BBBR 0590
BBBR 0600
GRGR 0150
HIDI 1210
TUGR 0299
TUGR 0302
TUGR 0303
TUGR 0310
BOKL 0300
BOLA 0415
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Artikel
Graafmachine 2,5 ton R1
Graafmachine 3,7 ton R1
Graafmachine 3,7 ton R2
Sorteergrijper 3,5 ton R2
Hydraulische sloophamer 170 kg R1
Hydraulische sloophamer 270 kg R2
Zeefbak 80 cm
Vacuümunit voor graafmachines
Hydraulische grondboor
Grondboor 305 mm
Grondboor 381 mm
Grondboor 610 mm
Boordsteentang
Ontvanger laserwaterpas

€/dag
135,00
152,00
152,00
81,00
95,00
121,00
15,00
130,00
43,00
14,00
17,30
21,00
16,00
24,00

€/week
464,00
518,00
518,00
345,00
380,00
484,00
45,00
390,00
172,00
54,00
69,00
82,00
48,00
72,00

Compacte graafmachine met snelwisselsysteem R2. Deze machine
zwenkt niet uit tot buiten de rupsen en is daardoor uitermate
geschikt om tot tegen de wand of in kleine ruimtes te werken.

•		Voorzien van rupsbanden en een duwblad
•		2 graafbakken inbegrepen: banaanbak 30 cm, graafbakken 50/60 cm
(met of zonder tanden) of slotenbak 120 cm
•		Graafdiepte 3,75 meter, hefhoogte 5,6 meter
•		Gewicht 4,9 ton
•		Afmetingen 5,50 x 2,0 x 2,57 meter (lxbxh)
•		Dieselmotor 48 pk
Verhuuraccessoires:
•		Zeefbak 90 cm
•		Hydraulische sloophamer 270 kg met puntbeitel
•		Vacuümunit max. 1 ton voor het liften van zware tegels en betonplaten
•		Boordsteentangen 7-18 cm (met hijsoog / met extra handvaten), maximum last 120 kg
•		Ontvanger laserwaterpas op batterijen
•		Kunststof rijplaten 3 x 1 meter, dikte 2 cm
GRATIS 2 graafbakken.

€/4 weken
1.416,00
1.556,00
1.556,00
756,00
1.140,00
1.452,00
135,00
1.170,00
516,00
145,00
186,00
222,00
144,00
216,00

Code
GRGR 0040
BBBR 0600
GRGR 0155
HIDI 1210
BOKL 0300
BOLA 0415

Artikel
Graafmachine 4,9 ton R2
Hydraulische sloophamer 270 kg R2
Zeefbak 90 cm
Vacuümunit voor graafmachines
Boordsteentang
Ontvanger laserwaterpas

BODI 0670

Kunststof rijplaat 3 x 1 meter, dikte 2 cm

€/dag
178,00
121,00
17,00
130,00
16,00
24,00

€/week
626,00
484,00
51,00
390,00
48,00
72,00
11,00
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€/4 weken
1.879,00
1.452,00
153,00
1.170,00
144,00
216,00
33,00

GRONDVERZETMACHINES
Verreikers GENIE 7 en 13 meter tot 4 ton, 4x4 diesel

Verreikers MANITOU 9 en 18 meter tot 4 ton, 4x4 diesel

LSVE 0225

LSVE 0110

Ruw terrein verreiker met telescopische arm voor een bereik tot
13 meter. Uitgerust met palletvork.
•
•
•
•
•
•

Hefvermogen maximaal 3 (LSVE0090) of 4 ton (LSVE0100)
Hefhoogte maximaal 7 (LSVE0090) of 13 meter (LSVE0100)
Horizontale reikwijdte 3,80 (LSVE0090) of 9,08 meter (LSVE0100)
Hydraulische stempels voor het laden en lossen tot 4 ton (LSVE0100)
Zonder afstempeling hefhoogte tot 12,8 meter (2 ton) (LSVE0100)
Met kantelbare bovenbouw voor het rijden en de opstelling langs hellingen
(LSVE0100)
• Rijsnelheid maximaal 35 km/uur (LSVE0090) of 28 km/uur (LSVE0100)
• Met snelwisselsysteem voor toebehoren
• Richtbare werkverlichting en voor- en achterlichten
• Trekkracht tot 6,5 ton (LSVE0090). Trekkoppeling 3,6 tot 4,1 ton (LSVE0100) met
trekkoppeling 3,6 tot 4,1 ton
• Servo stuurbekrachtiging, 2- of 4-wielbesturing en krabsturing
• Turbodiesel 82 pk (62 kW) Deutz turbo (LSVE0090) of 99 pk (74 kW) Perkins
(LSVE0100)
• Extra tractie luchtbanden 405/70 20”
• Afmetingen 4,69 x 2,00 x 2,05 meter (LSVE0090) of 6,06 x 2,32 x 2,40 meter
(LSVE0100) (lxbxh)
• Gewicht 5.900 kg (LSVE0090) of 9.850 kg (LSVE0100)
Verhuuraccessoires:
• Schepbak 0,5 m³ (LSVE0090) of 0,8 m² (LSVE0100)
Code
LSVE 0090
LSVE 0195
LSVE 0100
LSVE 0200

Artikel
Verreiker Genie 7 meter tot 3 ton
Schepbak 0,5 m³
Verreiker Genie 13 meter tot 4 ton
Schepbak 0,8 m³

€/dag
175,00
28,00
218,00
28,00

€/week
525,00
84,00
654,00
84,00

€/4 weken
1.840,00
252,00
2.290,00
252,00

Ruw terrein verreiker met telescopische arm voor het
heffen en verzetten van zware lasten tot op een hoogte
van bijna 9 of 18 meter. Uitgerust met palletvork.
•
•
•
•
•
•
•
•

eco

Hefvermogen maximaal 3,3 ton (LSVE0095) of 4 ton (LSVE0110)
Hefhoogte maximaal 9 meter (LSVE0095) of 17,55 meter (LSVE0110)
Horizontale reikwijdte 6,35 meter (LSVE0095) of 13 meter (LSVE0110)
Hoge stabiliteit door brede stempelpoten
Vierwiel aandrijving
3 stuurmodi: voorwielsturing, vierwielsturing en krabsturing
Bediening door middel van ergonomische joystick
Hellingcorrector om op ongelijk terrein de machine horizontaal waterpas te
zetten.
• Rijsnelheid maximaal 25 km/uur (LSVE0095) of 27 km/uur (LSVE0110)
• Met snelwisselsysteem voor toebehoren
• Draaicirkel 3,94 meter
• Dieselmotor Stage 5, 75 pk (55 kW) Deutz
• Extra tractie luchtbanden 405/80 24”
• Afmetingen 4,68 x 2,33 x 2,30 meter (LSVE0095) of 6,27 x 2,36 x 2,45 meter
(LSVE0115) (lxbxh)
• Eigen gewicht 7.145 kg (LSVE0095) of 11.700 kg (LSVE0110)
Verhuuraccessoires:
• Schepbak 1.000 L
• Verlengjib met hijshaak (LSVE0110)
Code
LSVE 0095
LSVE 0110
LSVE 0220
LSVE 0225

Artikel
Verreiker Manitou 9 meter tot 3,3 ton
Verreiker Manitou 18 meter tot 4 ton
Schepbak 1.000 L
Verlengjib met hijshaak

€/dag
200,00
280,00
28,00
35,00

€/week
600,00
840,00
84,00
105,00

€/4 weken
1.800,00
2.520,00
252,00
315,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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GRONDVERZETMACHINES
Kunststof rijplaat 300 x 100 cm, dikte 2 cm

4-wiel gestuurde kniklader

Voor het beschermen en berijdbaar houden van de ondergrond bij
evenementen, verhuizingen, industriële sites, bouwterreinen, tuinen
enz.

• De rijplaat spreidt de belasting, voorkomt vervuiling, krassen en vonken zodat
bijvoorbeeld straatwerk en/of gras wordt beschermd
•		Uitzonderlijk sterk en toch licht (gewicht 55 kg)
•		Voorzien van 4 handvaten
•		Neemt geen vocht op; roest niet en rot niet
KORTINGEN voor hoeveelheden en langere huurperiodes!

Compacte 4-wiel gestuurde kniklader met groot laadvermogen
schepbak. Bijzonder stabiel en zeer wendbaarheid.

• Gewicht 1.620 kg, laadvermogen 0,35 - 0,55 m3, kiplast 1.250 kg
• Hefvermogen 980 kg, storthoogte 2,69 meter
• Afmetingen 4,08 x 1,35 x 1,99 meter (lxbxh)
• Dieselmotor 31 pk
• Hydraulisch snelwisselsysteem
Verhuuraccessoire:
• Palletvork 100 cm
• Multi-transporter 2.625 kg met 2 opritten aan 50% van normaal huurtarief
• Signalisatiekegel
GRATIS schepbak.

Code
-50% BODI 0670
BODI 0675

Artikel
Kunststof rijplaat 3 x 1 meter, dikte 2 cm
Stapelbak voor 25 rijplaten

€/week
11,00
12,50

€/4 weken
33,00
38,00

Code
-50% GRKN 0200
GRKN 0210
AAZH 0085S

Artikel
Kniklader 4-wielsturing
Palletvork
Multitransporter 2.600 kg
aan ½ prijs

€/dag
140,00
24,00

€/week
560,00
72,00

€/4 weken
1.512,00
216,00

44,00

132,00

396,00

VOORZIE HET ONVERWACHTE!

Wapen u tegen onvoorziene kosten en sluit een machinebreukverzekering af tegen:
- schade bij laden en lossen
- aanrijding tijdens transport
- beschadiging door derden
- schade door onopzettelijk verkeerd gebruik
- ...
Meer weten? eurorent.be/verzekering
*Diefstal en opzettelijke schade verzekeren we niet. Daarvoor blijft u zelf verantwoordelijk.

58

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

GRONDVERZETMACHINES
Compactlader 2,5 ton

Compactlader op rupsen 3,2 ton

GRCO 0180

GRCO 0160

Voor terreinwerken en het transport van grond, zand, grind enz.
• Gewicht 2.500 kg, laadvermogen 680 kg, kiplast 1.360 kg
• Afmetingen 3,25 x 1,53 x 1,87 meter (lxbxh)
• Hefhoogte 3,5 meter, storthoogte 2,28 meter
• Dieselmotor 46 pk
• Met graafbak 153 cm breedte, met of zonder tanden
Verhuuraccessoires:
• Set volle wielen, borstelunit, palletvork, ontvanger laserwaterpas
• Multi-transporter 2.625 kg aan 50% van normaal huurtarief

Code
-50% GRCO 0180
GRCO 0205
GRCO 0210
ONDI 0910
BOLA 0415

Artikel
Compactlader 2,5 ton
Palletvork
Set volle wielen
Borstelunit
Ontvanger laserwaterpas

€/dag
130,00
17,00
27,00
52,00
24,00

€/week €/4 weken
520,00
1.400,00
69,00
207,00
108,00
292,00
208,00
624,00
72,00
216,00

Compacte rupslader voor de zwaarste toepassingen.
Rupsbanden zorgen voor een soepele gang en geven meer tractie.
• Gewicht 3.211 kg, laadvermogen 800 kg, kiplast 2.334 kg
• Afmetingen 3,31 x 1,73 x 1,94 meter (lxbxh)
• Hefhoogte 3,8 meter, storthoogte 2,9 meter
• Dieselmotor 60 pk
• Met graafbak 173 cm breed
Verhuuraccessoires:
• Palletvork
• Ontvanger laserwaterpas

Code
GRCO 0160
GRCO 0205
BOLA 0415

Artikel
Compactlader op rupsen 3,2 ton
Palletvork
Ontvanger laserwaterpas

€/dag
189,00
17,00
24,00

€/week
756,00
69,00
72,00

€/4 weken
1.965,00
207,00
216,00

Elektrische kruiwagen
Krachtig aangedreven wiel en twee steunwielen zorgen
ervoor dat de kruiwagen niet meer geduwd en getild
hoeft te worden.

accu

•		430 Watt motor
•		Band met grof profiel
•		150 kg laadvermogen / 100 liter kunststofbak
•		Variabele snelheid tot 6 km/u vooruit en 3 km/u achteruit
•		Snelheidsbegrenzing tot 2 km/u om met beladen kruiwagen een helling af te gaan
•		Max. stijgingspercentage 30 graden
•		Verwisselbare Li-Ion accu 29V/12Ah, laadtijd maximaal 4,8 uur
•		Actieradius van 10 km bij continue gebruik en 75 kg belading
•		Gewicht: 22 kg zonder accu
Code
BODI 0650

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Artikel
Elektrische kruiwagen met zijsteunwielen

€/dag €/week €/4 weken
31,00
93,00
279,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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GRONDVERZETMACHINES
Wieldumper 1.500 kg

Wieldumper 3.000 kg

Voor het transport van diverse materialen op ruw terrein.

• Eigen gewicht 1.320 kg, afmetingen: 3,30 x 1,30 x 2,55 meter (lxbxh)
• Inhoud laadbak 0,65 m3, laadvermogen 1.500 kg
• Met verlichting en verstelbare bestuurdersstoel
• Rijsnelheid 16 km/h, klimvermogen hellingen tot 45%, draaicirkel 3.3 meter
• Dieselmotor 17 kW (23 pk)
Verhuuraccessoire:
• Multi-transporter aan 50% van normaal huurtarief
Code
-50% GRDU 0305

Artikel
Wieldumper 1.500 kg
AAZH 0085S Multi-transporter 2.600 kg
aan ½ prijs

€/dag €/week €/4 weken
103,00 412,00
1.232,00
44,00

132,00

396,00

Mini-dumper 450 kg 4x4 benzine

Deze 4x4 aangedreven mini-dumper met een breedte van 85 cm is
vrijwel overal inzetbaar en kan hellingen aan tot 25°.

• Gewicht 147 kg
• Inhoud laadbak 0,3 m3, laadvermogen 450 kg
• Automatische tweetraps kipbak
• Benzine motor 6,5 pk
• Afmetingen 1,64 x 0,85 x 0,98 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief
• Signalisatiekegel

Code
Artikel
€/dag €/week €/4 weken
-50% GRDU 0275 Mini-dumper 450 kg benzine
54,00 162,00
486,00
AAZH 0045S Aanhangwagen 500 kg aan ½ prijs 15,00
42,00
126,00
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Wieldumper met zwenkbak voor grondverzet op alle terrein.

•		Eigen gewicht 2.550 kg, afmetingen: 4,14 x 1,78 x 2,67 meter (lxbxh)
•		Inhoud laadbak vol 1.850 l, laadvermogen 3.000 kg
•		Met verstelbare bestuurdersstoel, wegverlichting, spiegels en kenteken voor
verplaatsing op de openbare weg
•		Rijsnelheid 22 km/h, klimvermogen hellingen tot 50%
•		Dieselmotor 26 kW (35 pk)
•		4 wiel aandrijving

Code
GRDU 0315

Artikel
Wieldumper 3.000 kg

€/dag
135,00

€/week €/4 weken
475,00
1.425,00

Mini-dumper 450 kg 4x4 elektrisch/knik

Stil en milieuvriendelijk werken met deze 4x4 aangedreven elektro
mini-dumper. Is met een breedte van 85 cm vrijwel overal inzetbaar.

• Gewicht 255 kg, inhoud laadbak 0,3 m3, laadvermogen 450 kg
• Automatische tweetraps kipbak, uitzonderlijk wendbaar door de knikbesturing
• Elektrische motor 1.300 W / 24 V
• Afmetingen: 1,80 x 0,85 x 1,10 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief
• Signalisatiekegel
Code
Artikel
€/dag €/week €/4 weken
-50% GRDU 0280 Mini-dumper 450 kg elektrisch
81,00 243,00
729,00
AAZH 0045S Aanhangwagen 500 kg aan ½ prijs 15,00
42,00
126,00
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GRONDVERZETMACHINES
Klinkertransportmachine 15,8 pk diesel

Knikmops 950 kg 26 pk diesel

BOKL 0210
BOKL 0200

Hydraulische machine om klinkers te vervoeren voor bestrating of
terrassen.
• Eigen gewicht 510 kg, maximum last 500 kg
• Afmetingen: 1,93 x 1,18 x 1,23 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Veegborstel
• Aanhangwagen met laadklep 1.300 kg aan 50%
van normaal huurtarief

Wendbare kniklader met traploze snelheid tot 16 km/h. Uitrusting
met schepbak, klinkerklem of palletvork.
• Gewicht zonder hulpstukken 950 kg
• Hefkracht 550 kg
• Snelheid tot 16 km/uur
• Hellingen tot 22%
• Hefhoogte tot 2,27 meter, storthoogte 1,79 meter
• Afmetingen 2,85 x 1,25 x 2,20 meter (lxbxh)
• Dieselmotor Kubota 26 pk
Verhuuraccessoires:
• Schepbak 1,25 meter, volume 185 liter
• Palletvork 75 cm
• Klinkerklem met adapter en veegborstel voor klinkerklem
• Aanhangwagen met laadklep 1.300 kg aan 50% van normaal huurtarief
Schepbak inbegrepen in huurprijs.

Code
-50% BOKL 0200
BOKL 0210
AAZH 0060S

Artikel
Klinkertransportmachine
Veegborstel
Aanhangwagen 1.300 kg
met laadklep aan ½ prijs

€/dag
124,00
9,20

€/week
496,00
37,00

€/4 weken
1.339,00
100,00

32,00

96,00

288,00

Code
-50% GRKN 0100
GRKN 0110
GRKN 0115
BOKL 0210
AAZH 0060S

Artikel
Knikmops
Palletvork 75 cm
Klinkerklem
Veegborstel klinkerklem
Aanhangwagen 1.300 kg
met laadklep aan ½ prijs

€/dag
120,00
16,20
16,20
9,20

€/week
480,00
49,00
49,00
37,00

€/4 weken
1.440,00
146,00
146,00
100,00

32,00

96,00

288,00

Rupsdumper 700 kg 14,5 pk diesel
Compacte dumper voor het transport van zand, grond enz.
• Geringe breedte van 75,8 cm
• Laadvermogen 700 kg, eigen gewicht 720 kg
• Inhoud laadbak 350 liter/0,35m³
• Met rupsbanden voor alle terreinen
• Uitgerust met een laadschop en opstap voor de bestuurder
• Afmetingen: 1,91 x 0,76 x 1,39 meter (lxbxh)
• 14,5 pk Kubota 2-cilinder dieselmotor
Verhuuraccessoire:
• Aanhangwagen 1.000 kg aan 50% van normaal huurtarief

Code
-50% GRDU 0295

Artikel
Rupsdumper
Aanhangwagen 1.000 kg
AAZH 0063S aan
½ prijs

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/dag €/week €/4 weken
95,00 380,00
1.026,00
21,00

63,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!

189,00

61

GRONDVERZETMACHINES
Mobiele grondzeef
Zeefmachine ideaal voor kleine tot middelgrote zeefwerken in
beperkte ruimtes. Kan gebruikt worden in combinatie met onze
minigraver, knik- of compactlader, dumper, mini-dumper of
transportbanden...
• Traploos instelbare trilmotor 230 V, 0,52 kW
• Instelbare zeefhoek 0°-20°
• Zeefoppervlak 183 x 90 cm (1,62 m²)
• Inclusief 3 zeefnetten 10x10 / 20x20 en 30x30 mm
• Gewicht: 210 kg, afmetingen: 260 x 130 x 137-150 cm (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Minigraver, knik- of compactlader, dumper, mini-dumper
• Aanhangwagen 1.000 kg aan 50% van normaal huurtarief
• Vernevelingskanon
• Transportband 3 of 4,5 meter
• Zeefnet
Code
-50% GRDI 0100
AAZH 0050S
GRDI 0101-0103

Transportbanden op wielbasis 8 meter lengte

Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Mobiele grondzeef
97,00 243,00
729,00
Aanhangwagen 1.100 kg aan 1/2 prijs 23,00 69,00
207,00
Zeefnet
11,00
27,00
81,00

Transportbanden

HIDI 1000

Voor het transporteren van zand, grond of afval van afbraakwerken.
•
•
•
•
•

Met wielonderstel en dissel met trekhaak voor verplaatsingen op de werf
Verzet tot 50 ton/uur, band met V-vormig profiel
Verplaatsbare vultrechter (standaard)
Opvoerhoogte regelbaar met een zwengel (hoekinstelling 10 - 30°)
Elektromotor 1,5 kW, 230 V
Lengte
Gewicht
Opvoerhoogte
Draagvermogen
Breedte band
8 meter
620 kg
4 meter
100 kg (totaal)
60 cm
10 meter 720 kg
5 meter
100 kg (totaal)
60 cm

Code
HIDI 0990
HIDI 1000
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Artikel
Transportband 8 meter
Transportband 10 meter

€/dag
156,00
182,00

€/week
389,00
454,00

€/4 weken
1.166,00
1.360,00

Voor het transporteren van zand, grond of afval.

•		Modellen 3 en 4,5 meter zijn speciaal ontworpen om in serie te plaatsen,
maximaal 3 transportbanden in serie op dezelfde kring (230 V 16 A)
•		Model 4,5 meter is uitermate geschikt voor werken in kelders
		Lengte
Gewicht
Draagvermogen
Breedte band
Vermogen
		3 meter 73 kg
100 kg (totaal)
40 cm
370 W 230 V
		4,5 meter 103 kg
100 kg (totaal)
40 cm
500 W 230 V
Verhuuraccessoires:
•		Trechters en steunpoten voor 3 en 4,5 meter modellen

Code
-50% HIDI 0980
-50% HIDI 0985
-50% HIDI 0984

Artikel
Transportband 3 meter
Transportband 4,5 meter
Trechter 3 / 4,5 meter

€/dag
44,00
54,00
7,00

€/week
110,00
135,00
17,50
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€/4 weken
440,00
540,00
52,00

GRONDVERZETMACHINES
Trilplaat accu 70 kg

Trilplaten benzine 61 tot 96 kg

BOTR 0190

Accu-aangedreven trilplaat voor bodems verdichten,
sierklinkers intrillen, … 100% emissievrij werken op
bouwprojecten met strenge millieuvereisten.

accu

•		Gewicht 97 kg
•		Slagkracht 18 kN
•		Werkingsbreedte 50 cm
•		Hoge operatiecapaciteit (> 800 m²)
•		Krachtige Li-ion accu 20 Ah
•		Één acculading is voldoende voor een volledige werkdag (810 m²)
•		Laadtijd: 80 minuten met snellader
Verhuuraccessoires:
•		Rubberen trilmat voor trilplaat ter bescherming van tegels
•		Aanhangwagen 500 kg aan 50% van
normaal huurtarief
Code
-50% BOTR 0190
BOTR 0192
AAZH 0045S

Gewicht
Breedte €/dag €/week €/4 weken
Trilplaat 97 kg
50 cm
58,00 146,00
426,00
Trilmat
50 cm
8,00
24,00
72,00
Aanhangwagen 500 kg aan 1/2 prijs 15,00
42,00
126,00

BOTR 0195

Aandammen van zand, klinkers, voetpadtegels, kasseien.

• BOTR 0200 (96 kg) kan zowel vooruit als achteruit aandammen
Model
Gewicht
Breedte
Motor
Slagkracht
BOTR 0195
61 kg
35 cm
Benzine 3,5 pk
11 kN
BOTR 0210
84 kg
45 cm
Benzine 5,5 pk
16,5 kN
BOTR 0200
96 kg
50 cm
Benzine 4,8 pk
15 kN
Verhuuraccessoires:
• Trilmatten voor trilplaten 61 en 84 kg, rubberen bescherming voor tegels

Code
-50% BOTR 0195
-50% BOTR 0210
-50% BOTR 0200
BOTR 0197
BOTR 0212

Gewicht
Trilplaat 61 kg
Trilplaat 84 kg
Trilplaat vooruit/
achteruit 96 kg
Trilmat (61 kg)
Trilmat (84 kg)

Breedte
35 cm
45 cm

€/dag €/week €/4 weken
28,00
70,00
210,00
29,00
87,00
261,00

50 cm

39,00

117,00

351,00

35 cm
45 cm

8,00
8,00

24,00
24,00

72,00
72,00

Trilplaat vooruit / achteruit 200 kg
Trilplaat voor het zware werk. Handig te besturen door traploze
vooruit  / achteruit schakeling.
• Slagkracht: 30 kN, capaciteit 500 m²/uur
• Breedte 50 cm, max. loopsnelheid 23 meter/min
• Motor Hatz diesel 4,2 pk
• Geluidsvermogen 107 dBA
Verhuuraccessoires:
• Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief

Code
Artikel
€/dag €/week €/4 weken
-50% BOTR 0265 Trilplaat vooruit  / achteruit 200 kg 63,00 189,00
567,00
AAZH 0045S Aanhangwagen 500 kg aan ½ prijs 15,00
42,00
126,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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GRONDVERZETMACHINES
Stamper 70 kg op accu

Egalisatieschuif 700 tot 1.200 mm of 1.200 tot 2.100 mm

BOKL 0100

Accu-aangedreven trilstamper voor 100% emissievrije
verdichtingsprestaties in de binnenstad, gebouwen,
greppels of op grote bouwplaatsen.

accu

• 100% emissievrij
• Gewicht 70 kg
• Stampervoet 28 x 34 cm (bxl)
• Slagkracht 17 kN
• Krachtige Li-ion accu 20 Ah
• Reikwijdte per batterijlading (250 m of 30-45 minuten)
• Laadtijd: 80 minuten met snellader
Verhuuraccessoires:
• Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief

BOKL 0105

Egaliseerschuif om ondergronden voor straatwerk of beplanting snel
egaal en strak te maken
• Traploos in breedte verstelbaar van 70 tot en met 120 cm (BOKL 0100) en
van 120 tot en met 210 cm (BOKL 0105)
• Zijwielen in hoogte verstelbaar
• Voor ondergronden van zand, grind, gravel en ruwe terreinen
• Gegarandeerde gelijkmatige bedding
• Volle kunststofwielen zorgen voor een minimale insporing
• Ergonomisch toestel, spaart knieën en rug
Code
-50% BOTR 0170
AAZH 0045S

Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Stamper accu 70 kg
69,00 207,00
621,00
Aanhangwagen 500 kg aan ½ prijs 15,00
42,00
126,00

Code
BOKL 0100
BOKL 0105

Artikel
Egalisatieschuif 70 tot 120 cm
Egalisatieschuif 120 tot 210 cm

€/dag
34,00
40,00

€/week
102,00
120,00

€/4 weken
306,00
360,00

Stamper 64 kg benzine
Aandammen van grond of zand in sleuven of moeilijk bereikbare
plaatsen.
• Gewicht 64 kg
• Motor 4 pk
• Stampervoet 23 x 32 cm (bxl)
Verhuuraccessoires:
• Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief

Code
-50% BOTR 0175
AAZH 0045S
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Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Stamper 64 kg, 4-takt motor
35,00
87,50
259,00
Aanhangwagen 500 kg aan ½ prijs 15,00
42,00
126,00
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GRONDVERZETMACHINES
Trilwals 750 kg diesel

Zitwals 2.500 kg diesel

Voor het verdichten van grind, zand, gemengde aarde en het walsen
van asfalt.

• Dubbele rol, 65 cm breed, centrifugale slagkracht 22 kN, frequentie trillen 55 Hz
• Rijsnelheid vooruit/achteruit 5,5/2,5 km/u
• Besproeiingswijze via zwaartekracht
Verhuuraccessoires:
• Aanhangwagen aan 50% van normaal huurtarief
Code
-50% BOTR 0275
AAZH 0060S

Artikel
Trilwals 750 kg
Aanhangwagen 1.300 kg
met laadklep aan ½ prijs

€/dag
80,00

€/week
240,00

€/4 weken
720,00

32,00

96,00

288,00

Trilwalsen 950 kg diesel

Tandemtrilwals voor het verdichten van kiezel, zand, mengaarde en
het walsen van asfalt.
• Werkbreedte 100 cm
• Werksnelheid 0-6,5 km/uur, rijsnelheid 0-12 km/uur
• Maximale bedrijfsgewicht tot 2.830 kg
• Rendement: kiezel/zand 80 à 145 m³/uur, asfalt 6-8 cm 40 à 60 ton/uur
• Trilling op beide rollen of enkel de voorste rol
• Sproeisysteem onder druk met fijnregeling, waterreservoir 220 liter
• Vibratie 55/75 Hz met slagkracht 23/37 kN
• Klimvermogen zonder trilling 40%, met trilling 30%
• Afmetingen 2,475 x 1,08 x 2,475 meter
Verhuuraccessoires:
• Multi-transporter 2.625 kg aan 50%
van normaal huurtarief
Code
-50% BOTR 0300
AAZH 0085S

Voor het walsen van o.a. grind en asfalt.

• Dubbele rol, 75 cm breed, slagkracht 4.000 kg (40 kN) per trilling
• Model BOTR 0280 is uitgevoerd met een hydraulische aandrijving en
waterreservoirs voor het wellen van asfalt
Verhuuraccessoire:
• Aanhangwagen aan 50% van normaal huurtarief

AAZH 0060S

€/dag
130,00

€/week
520,00

€/4 weken
1.404,00

44,00

132,00

396,00

BETAAL SLECHTS

BOTR 0280

Code
-50% BOTR 0270
-50% BOTR 0280

Artikel
Zitwals 2.500 kg
Multi-transporter 2.600 kg
aan ½ prijs

Artikel
Trilwals 950 kg
Trilwals (hydraulisch)
Aanhangwagen 1.300 kg
met laadklep aan ½ prijs

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/dag
65,00
80,00

€/week
195,00
240,00

€/4 weken
585,00
720,00

32,00

96,00

288,00

1

DAG
HUUR

als u het gehuurde binnen 24 uur terugbrengt.

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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GRONDVERZETMACHINES
Nevelkanon tot 25 meter mobiel

Nevelkanon tot 35 meter

Mobiel nevelkanon voor stof- of geurbestrijding met een bereik van
25 meter. Voor binnen en buiten toepassingen.

•		Worpafstand 25 meter, oppervlakte 200 m²
•		Waterverbruik 400 l/u
•		Afstandsbediening
•		Fase controle + stekker met fasewisselaar om eenvoudig de fasen te wisselen
zonder aanpassingen in de elektrische (werf )kast
•		Vermogen 8 kVA, 400 V, 5P stekker, 16A
•		Afmetingen 135 x 110 x 155 cm (lxbxh), gewicht 210 kg
•		Aansluiting 1/2" male BSP
Verhuuraccessoires:
•		Koppeling BSP female
•		Versterkte tuinslang 1” met Geka snelkoppeling, lengte 25 en 50 meter
•		Brandweerslang met DSP snelkoppeling, lengte 20 meter
•		Afstandsbediening
•		Verlengkabels 400 V, lengte 25 en 50 meter
•		Aanhangwagen aan 50% van normaal huurtarief

Code
-50% BODI 0015
BODI 0040
ONHO 0910
ONHO 0920
POTO 0325

Artikel
€/dag
Nevelkanon tot 25 meter mobiel 97,00
Afstandsbediening
21,00
Versterkte tuinslang 1", 25 m
8,00
Versterkte tuinslang 1", 50 m
11,00
Brandweerslang 20 m
9,00

€/week €/4 weken
292,00
876,00
63,00
189,00
24,00
72,00
33,00
99,00
26,00
78,00

Nevelkanon voor stofbestrijding bij afbraakwerken of breekwerven
met een bereik van 35 meter.

•		Worpafstand 35 meter, oppervlakte 3.800 m²
•		Verstelbare worphoek van -10° tot 50°
•		Automatische oscillatie 0° tot 325°
•		Waterverbruik 1.200 l/u
•		Split nevelring om waterdebiet te reduceren tot -50%
•		Afstandsbediening
•		Fase controle + stekker met fasewisselaar om eenvoudig de fasen te wisselen
zonder aanpassingen in de elektrische (werf )kast
•		Vermogen 12 kVA, 400 V, 5P stekker, 16A
•		Afmetingen 145 x 160 x 200 cm (lxbxh), gewicht 350 kg
•		Aansluiting 1” BSP male
Verhuuraccessoires:
•		Koppeling 1” BSP female
•		Versterkte tuinslang 1” met Geka snelkoppeling, lengte 25 en 50 meter
•		Brandweerslang met DSP snelkoppeling, lengte 20 meter
•		Afstandsbediening
•		Verlengkabels 400 V, lengte 25 en 50 meter
•		Aanhangwagen aan 50% van normaal huurtarief
Code
-50% BODI 0020
BODI 0040
ONHO 0910
ONHO 0920
POTO 0325

Artikel
Nevelkanon tot 35 meter
Afstandsbediening
Versterkte tuinslang 1", 25 m
Versterkte tuinslang 1", 50 m
Brandweerslang 20 m

€/dag
130,00
21,00
8,00
11,00
9,00

€/week
434,00
63,00
24,00
33,00
26,00

€/4 weken
1.302,00
189,00
72,00
99,00
78,00

Nevelkanon tot 10 meter draagbaar
Klein draagbaar vernevelkanon voor indoor gebruik om bij slijp-,
zaag- en afbraakwerken met handtools stofvrij te werken.
•		Worpafstand 10 meter, oppervlakte 40 m²
•		Waterverbruik max. 40 l/u, vermogen 3 kVA, 230 V
•		Afmetingen 50 x 36 x 63,5 cm (lxbxh), gewicht 15 kg
•		Aansluiting ½” BSP male
Verhuuraccessoires:
•		Koppeling BSP female
•		Versterkte tuinslang 1” met Geka koppeling, lengte 25 en 50 meter
•		Verlengkabels 230 V, 16A, lengte 25 en 50 meter
Code
BODI 0010
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Artikel
Nevelkanon tot 10 meter draagbaar

€/dag
41,00

€/week
123,00
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€/4 weken
369,00

GRONDVERZETMACHINES
Nevelkanon tot 35 meter aggregaat en watertank

Nevelkanon tot 50 meter

Nevelkanon voor stofbestrijding bij afbraakwerken of breekwerven met
een bereik van 35 meter. Werkt volledig autonoom met 12,5 kVA
aggregaat en 1.250 liter buffertank.
•		Worpafstand 35 meter, oppervlakte 3.800 m²
•		Verstelbare worphoek van -10° tot 50°
•		Automatische oscillatie 0° tot 325°
•		Watertank 1.250 liter, vlotter om niveau tank te controleren
•		Waterverbruik 1.200 l/u
•		Split nevelring om waterdebiet te reduceren tot -50%
•		Afstandsbediening
•		Fase controle + stekker met fasewisselaar om eenvoudig de fasen te wisselen
zonder aanpassingen in de elektrische (werf )kast
•		Vermogen 10 kVA, 400 V, 5P stekker, 16A
•		Afmetingen 290 x 140 x 320 cm (lxbxh), gewicht 700 kg
•		Aansluiting 1” BSP male
Verhuuraccessoires:
•		Koppeling 1” BSP female
•		Versterkte tuinslang 1” met Geka snelkoppeling, lengte 25 en 50 meter
•		Brandweerslang met DSP snelkoppeling, lengte 20 meter
•		Afstandsbediening
•		Stroomaggregaat 12,5 kVA diesel
•		Verlengkabels 400 V, 32 A, lengte 25 en 50 meter
•		Aanhangwagen aan 50% van normaal huurtarief
Code
-50% BODI 0025
BODI 0040
ONHO 0910
ONHO 0920
POTO 0325
VSST 0090

Artikel

€/dag €/week €/4 weken

Nevelkanon tot 35 meter met
watertank

243,00

729,00

2.187,00

21,00
8,00
11,00
9,00
55,00

63,00
24,00
33,00
26,00
140,00

189,00
72,00
99,00
78,00
420,00

Afstandsbediening
Versterkte tuinslang 1", 25 m
Versterkte tuinslang 1", 50 m
Brandweerslang 20 m
Stroomaggregaat 12,5 kVA diesel

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Krachtig nevelkanon voor stofbestrijding bij afbraakwerken of
breekwerven met een bereik van 50 meter.

•		Worpafstand 50 meter, oppervlakte 7.500 m²
•		Verstelbare worphoek van -10° tot 50°
•		Automatische oscillatie 0° tot 325°
•		Waterverbruik 2.700 l/u
•		Split nevelring om waterdebiet te reduceren tot -50%
•		Afstandsbediening
•		Fase controle + stekker met fasewisselaar om eenvoudig de fasen te wisselen
zonder aanpassingen in de elektrische (werf )kast
•		Vermogen 20 kVA, 400 V, 5P stekker, 32A
•		Afmetingen 155 x 160 x 235 cm (lxbxh), gewicht 470 kg
•		Aansluiting 1” BSP male
Verhuuraccessoires:
•		Koppeling 1” BSP female
•		Brandweerslang met DSP snelkoppeling, lengte 20 meter
•		Afstandsbediening
•		Verlengkabels 400 V, 32 A, lengte 25 en 50 meter
•		Aanhangwagen aan 50% van normaal huurtarief

Code
-50% BODI 0030
BODI 0040
POTO 0325

Artikel
Nevelkanon tot 50 meter
Afstandsbediening
Brandweerslang 20 m

€/dag €/week €/4 weken
162,00 486,00
1.458,00
21,00
63,00
189,00
9,00
26,00
78,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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HIJS- EN HEFWERKTUIGEN
Hijskraantje 500 kg telescopisch

HIJS- EN
HEFWERKTUIGEN
Demonteerbare hijskraan met werkhoogte tot 5,6 meter.

hijskranen 68 | lieren 69 | staaldraadtakels 71 |
kettingtakels 72 | liften 73 | vacuümunits 75 |
dommekrachten en krikken 76 | stapelaars 77 |
verhuismateriaal 78 |

• Uitgerust met zwenkwielen die vergrendeld kunnen worden
Verkoopproducten:
• Hijsbanden 1.000 kg, 2 of 4 meter

Code
-50% HILI 0140

Werkplaatskraan 500 kg aanhanger

• De nummerplaat van het trekkend voertuig dient herhaald te worden op de aanhanger
• Met dissel voor trekhaak, maximum 30 km/uur
• Hijsvermogen 500 kg
• Maximum hefhoogte 2,25 meter
• Gewicht 115 kg
• Afmetingen 2 x 1,35 x 2 meter (lxbxh)
Verkoopproducten:
• Hijslinten, nummerplaat met letters / cijfers

68

€/dag
50,00

€/week
125,00

€/4 weken
375,00

Werkplaatskraan 1.000 kg

Compact kraantje voor het tillen en verplaatsen van zware lasten.
Ook geschikt voor de montage en demontage van motoren.

Code
Hijsvermogen Hefhoogte
-50% HIDI 0930 500 kg
2,25 meter

Artikel
Gewicht
Hijskraantje 5,6 meter 160 kg

€/dag
39,00

€/week
97,00

€/4 weken
292,00

Compact kraantje op verrijdbaar onderstel voor het tillen en
verplaatsen van zware lasten tot 2,5 meter hoogte.

• Maximum hijsvermogen: 700, 800 of 1.000 kg volgens lengte kraanarm
• Maximum hefhoogte: 2,20 meter
• Gewicht: 79 kg
• Afmeting opgesteld: 1,80 x 1,14 x 2,12 meter (lxbxh)
• Afmeting transport: 0,6 x 0,56 x 2,12 meter (lxbxh)
• Hoogte onderstel 15 cm en hoogte steunvoeten 8,5 cm
Verkoopproducten:
• Hijslinten
Code
-50% HIDI 0920

Hijsvermogen Hefhoogte
1.000 kg
2,5 meter

€/dag
35,00

€/week
87,50
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€/4 weken
259,00

HIJS- EN HEFWERKTUIGEN
Mobiele portaalkraan 1.000 en 3.000 kg

Pallethaak voor kraan 2.000 kg

HIDI 1120

Verrijdbare aluminium portaalkraan met handkettingtakel voor lasten
van maximaal 1 of 3 ton.

Code
Hefvermogen Hoogte
Max. hefhoogte Overspanning Gewicht
HIDI 1115 1.000 kg
2.400-3.200 mm 2.980 mm
3.800 mm
140 kg
HIDI 1120 3.000 kg
2.400-3.200 mm 2.740 mm
3.800 mm
345 kg
• Eenvoudige (de)montage
• In hoogte verstelbaar
• Uitgerust met duwloopkat en handkettingtakel
Code
HIDI 1115
HIDI 1120

Artikel
Portaalkraan 1 ton
Portaalkraan 3 ton

€/dag
157,00
286,00

€/week
470,00
859,00

€/4 weken
1.410,00
2.575,00

Zelfbalancerende pallethaak voor het hijsen van palletten met een
bouwkraan of een vrachtwagenkraan.
•
•
•
•
•
•

Code
-50% HIDI 0780

Raamlier 200 kg met zwenkarm

Kan ook aan een steiger bevestigd worden, afstand tot haak 70 cm
Hijsvermogen maximaal 200 kg, hijshoogte tot 25 meter
Hijssnelheid 20 m/min
Elektromotor 230 V

Code
HILE 0325
HILE 0328
HILE 0327
HILE 0365

Artikel
Raamlier
Stut raam
Stut plafond
Kruiwagenstoel

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Artikel
€/dag
Pallethaak voor kraan 2.000 kg 39,00

€/week
97,00

€/4 weken
252,00

Steigerlier 150 kg tot 80 meter met zwenkarm

Bouwtakel om in een raamopening te plaatsen. Kan ook op een stut
tussen vloer en plafond gemonteerd worden.
•
•
•
•

Automatisch uitbalancerend
Hefvermogen 2.000 kg
Verstelbaar: afstand vorken (40-90 cm) en hoogte (130-200 cm)
Handgrepen voor het richten van de vorken
Gewicht 220 kg
Afmetingen 1,17 x 0,90 x 1,70 meter (lxbxh)

€/dag
34,00
6,75
9,00
6,00

€/week
102,00
20,25
27,00
18,00

€/4 weken
306,00
60,00
81,00
54,00

Voor het transport van materialen op steigers en bij de steigeropbouw en
afbraak. Zwenkarm 1 meter met voetgrendel op gewenste hoogte te plaatsen.
•
•
•
•
•
•

Lengte hijskabel 81 meter, bedieningskabel 10 meter
Hijssnelheid 15 en 45 m/min
Kabel met verzwaarde haak en draaiingopvang
Lier op de grond of op een hoogte aan de steiger te bevestigen
Vermogen 1,35 kW, 230 V
Gewicht 65 kg

Code
HILE 0400
HILE 0365

Artikel
Steigerlier 80 meter 150 kg
Kruiwagenstoel

€/dag
95,00
6,00

€/week
238,00
18,00

€/4 weken
712,00
54,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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HIJS- EN HEFWERKTUIGEN
Daklier met portiek 300 kg

Hijslieren 300 en 500 kg 400 V
HILE 0290

Hefvermogens van 300 en 500 kg en kabellengtes van 50 tot 200 meter.
• Hijslier en loopwiel dienen goed verankerd te zijn
Verkoopproducten:
• Balkklemmen 3 en 5 ton
• Loopkatten 1, 2 en 3 ton
• Harpsluiting en loopwiel 2 ton
HILE 0330S
HILE 0365

Bouwtakel om op een dak, aan een trapgat of in een raamopening te plaatsen.
• Met geleidingsbalk om de last op een veilige plaats van de lier te nemen
• Zeer eenvoudige montage en demontage
• Uitermate geschikt voor kleine projecten en verbouwingen
• Hijsvermogen 300 kg, hijshoogte tot 25 meter, hijssnelheid 20 m/min
• Voorzien van ballastbakken voor een solide plaatsing
• Elektromotor 230 V
Verhuuraccessoires:
• Kruiwagenstoel
Code
-50% HILE 0330S
HILE 0365

Artikel
Daklier compleet
Kruiwagenstoel

€/dag
54,00
6,00

€/week
135,00
18,00

Code
-50% HILE 0270
-50% HILE 0300
-50% HILE 0290

Kabellengte
200 meter
50 meter
100 meter

€/dag

€/week

€/4 weken

71,00
93,00
93,00

178,00
232,00
232,00

534,00
696,00
696,00

€/week
108,00
324,00

€/4 weken
324,00
972,00

Treklieren 200 en 1.000 kg 230 V

€/4 weken
405,00
54,00

HIJSLINTEN
TE KOOP
Kijk op eurorent.be

HILE 0260

Trekvermogens 200 en 1.000 kg.

• Nooit gebruiken als hijslier
• Treklier en loopwielen dienen goed verankerd te zijn
Verkoopproducten:
• Hijslinten voor het aanslaan van de te trekken last
Code
-50% HILE 0263
-50% HILE 0265
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Hefvermogen
300 kg
500 kg
500 kg

Trekvermogen
200 kg
1.000 kg

€/dag
43,00
130,00
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HIJS- EN HEFWERKTUIGEN
Staaldraadtakel 980 kg 400 V

Staaldraadtakel 500 kg 230 V

Compacte elektrische takel voor het hijsen en trekken van lasten.
• Elektrische voeding 230 V, 1,1 kW
• Gewicht 38 kg
• Kabellengte 20 of 30 meter (50 meter op aanvraag)
• Hijssnelheid 7 m/min (2 eindschakelaars)
Verhuuraccessoires:
• Balkklem
• Loopwiel
• Loopkat
Verkoopproducten:
• Hijslinten 1 ton

Code
HITA 0475
HIDI 1030
HIDI 1130

Artikel
Staaldraadtakel 500 kg
Balkklem 3 ton
Loopwiel 2 ton

€/dag
77,00
18,50
9,80

€/week
192,00
46,00
29,00

€/4 weken
576,00
138,00
88,00

Elektrische takel voor het hijsen en trekken van lasten.

• Vermogen 1,9 kW 400 V, hijssnelheid 4,5 - 9 m/min
• Kabellengte 80 meter standaard, kabel verkrijgbaar tot 250 meter
• Gewicht 165 kg (inclusief 80 meter kabel)
Verhuuraccessoires:
• Balkklem
• Loopwiel
• Harpsluiting
Verkoopproducten:
• Hijslinten

Code
-50% HITA 0477
HIDI 1030
HIDI 1130

Artikel
Staaldraadtakel 980 kg
Balkklem 3 ton
Loopwiel 2 ton

€/dag
212,00
18,50
9,80

€/week
527,00
46,00
29,00

€/4 weken
1.581,00
138,00
88,00

Staaldraadtakel 5 ton handbediend
Biedt vele mogelijkheden voor het heffen, trekken en spannen.
• Hijsvermogen beperkt tot 3 ton, trekvermogen 5 ton
• Staaldraad 20 of 50 meter
Verhuuraccessoires:
• Ketting lengte 1 meter (5,4 ton) om de last aan te slaan, harpsluiting

Code
HIDI 0910
HIDI 0915

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Artikel
Staaldraadtakel 5 ton
Ketting 1 meter / 5,4 ton

€/dag
37,00
11,00

€/week
92,00
29,00

€/4 weken
276,00
72,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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HIJS- EN HEFWERKTUIGEN
Kettingtakels 0,5 tot 5 ton handbediend

Balkklemmen

HITA 0420

HIDI 1030

Handbediende takels voor het hijsen van zware lasten en het
verplaatsen van machines.
• Hefvermogens van 500 kg tot 5 ton
Verhuuraccessoires:
• Balkklemmen 3 en 5 ton
• Loopkatten 1, 2 en 3 ton
• Harpsluiting

Code
HITA 0370
HITA 0390
HITA 0400
HITA 0420
HITA 0450
HITA 0470

Hefvermogen
500 kg
500 kg
1 ton
2 ton
3 ton
5 ton

Veilige ophanging voor takels en / of andere hijswerktuigen aan stalen
balken.
• Instelbare flensbreedte met klembekken en draadspindel
• Geschikt voor verschillende draagprofielen
Code
HIDI 1030
HIDI 1040

Kettinglengte
3 meter
9 meter
6 meter
6 meter
9 meter
9 meter

€/dag
10,00
18,50
13,00
18,50
25,00
41,00

€/week
25,00
46,00
33,00
46,00
62,50
102,50

€/4 weken
75,00
138,00
99,00
138,00
188,00
308,00

Max. belasting
3 ton
5 ton

Flensbreedte
100 tot 228 mm
100 tot 259 mm

€/dag
18,50
21,00

€/week
46,00
51,00

€/4 weken
138,00
154,00

Loopkatten / Loopkat met spindel

Kettingtakels tot 3 ton 400 V
HITA 0510

Takels voor het hijsen van zware lasten
en het verplaatsen van machines.
• Hefvermogens van 1 ton tot 3 ton
• Elektromotoren 400 V
• Kettinglengte 10 meter
Verhuuraccessoires:
• Balkklemmen 3 en 5 ton
• Loopkatten 1, 2 en 3 ton

HIDI 1062

Veilige en beweegbare ophanging voor takels en / of andere hijswerktuigen aan stalen balken.
•
•
•
•

Code
HITA 0500
HITA 0510
HITA 0525
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Hefvermogen €/dag €/week €/4 weken
1 ton
58,00
175,00
525,00
2 ton
65,00 195,00
585,00
3 ton
77,00 231,00
693,00

Instelbare flensbreedte met spindel of draadstangen en rondsels
Loopkat met spindel instelbaar voor flensbreedtes van 75-200 mm, draagvermogen 2 ton
Model met spindel voorzien van vergrendelingshendel
Geschikt voor verschillende draagprofielen

Code
HIDI 1050
HIDI 1060
HIDI 1062
HIDI 1065

Max. belasting
1 ton
2 ton
2 ton (spindel)
3 ton

Flensbreedte
tot 12,5 cm
tot 15,5 cm
tot 20 cm
tot 15,5 cm

€/dag
16,20
18,40
19,50
23,00

€/week
40,50
46,00
49,00
56,00
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€/4 weken
121,00
136,00
147,00
168,00

HIJS- EN HEFWERKTUIGEN
Paneellift tot 4 meter

Montageliften telescopisch

HILI 0110

Verrijdbare lift om gipskarton, panelen of plafondpanelen tegen het
plafond of verticale en schuine wand te bevestigen.
•		Paneeldrager met uitschuifbare steunen tot 2,7 meter x 0,80 meter
•		Hefvermogen 75 kg
•		Maximale plaatsingshoogte horizontaal 4,5 meter
•		Kan door één persoon bediend worden
•		De paneeldrager kan gekanteld worden om het paneel gemakkelijk aan
te brengen
•		De paneeldrager in de lengterichting kantelen om panelen aan te brengen
op een schuin plafond + wand
•		Gewicht 43 kg

Code
HILI 0175

Artikel
Paneellift 4 meter

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/dag
30,00

€/week
90,00

€/4 weken
270,00

Verrijdbare montagelift om luchtkanalen, toestellen, machines, enz. op
een hoogte te installeren.
• Met extra wielen om gemakkelijk in te laden voor transport
• Handbediend
• Model HILI 0105
Hefvermogen 150 kg, gewicht 37 kg
Transportafmetingen: 0,59 x 0,60 x 1,36 meter (lxbxh)
• Model HILI 0110
Hefvermogen 300 kg, gewicht 191 kg
• Transportafmetingen HILI 0110: 0,80 x 0,87 x 1,93 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoires:

• Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief

Code
-50% HILI 0105
-50% HILI 0110
AAZH 0045S

Artikel
Montagelift max. hoogte 1,75 meter
Montagelift max. hoogte 7,5 meter
Aanhangwagen 500 kg aan ½ prijs

€/dag €/week €/4 weken
33,00
82,50
248,00
50,00 125,00
438,00
15,00
42,00
126,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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HIJS- EN HEFWERKTUIGEN
Monteurlift 295 kg tot 4 meter (telescopisch)

Verrijdbare en krachtige materiaallift met hoge laadcapaciteit. Ideaal
voor het tillen en installeren van luchtkanalen, toestellen, machines,
enz. op hoogte.
•
•
•
•
•
•
•
•

Tweeledige hendel en winch met twee snelheden
Hefvermogen 295 kg
Maximum hefhoogte 4,90 meter
Lichtgewicht aluminium telescopische mast
Eenvoudig en snel op te zetten zonder gereedschap
Afmetingen opgesteld 1,85 x 1,63 x 1,59 meter (lxbxh)
Afmetingen voor transport: 0,88 x 0,77 x 1,59 meter (lxbxh)
Gewicht 135 kg

Verhuuraccessoires:

Monteurlift 600 kg tot 3 meter (opvouwbaar)

Compacte lift op verrijdbaar onderstel voor het tillen en plaatsen van
zware lasten zoals stalen balken.
• Hefvermogen 600 kg
• Maximum hefhoogte 3 meter
• Precisie door draadspindel mechanisme met zwengel
• Met oog om de last van de grond te heffen en een plateau om te positioneren
• Volledig demonteerbaar en eenvoudige montage
• Afmetingen opgesteld 1,57 x 0,73 x 1,64 meter (lxbxh)
• Gewicht 60 kg
Verkoopproducten:
• Hijslinten

• Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief

Code
Artikel
€/dag €/week €/4 weken
-50% HILI 0107
Monteurlift 295 kg,
46,00
115,00
402,00
AAZH 0045S Aanhangwagen 500 kg aan ½ prijs 15,00
42,00
126,00
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Code
-50% HILI 0100

Artikel
Monteurlift 600 kg

€/dag
33,00

€/week
99,00
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€/4 weken
297,00

HIJS- EN HEFWERKTUIGEN
Vacuümunit met wielonderstel maximum 155 kg

Vacuümunit voor graafmachine maximum 485 kg

HIDI 1200 + HIDI 1220

HIDI 1210 + HIDI 1230

Mobiele vacuümunit voor het heffen van tegels en boordstenen met
opvouwbaar onderstel.
• Batterijlader wordt steeds meegeleverd
• Autonomie batterij: 8 werkuren
• Theoretische capaciteit 155 kg, maar wij raden aan voor een man van 80 kg een
maximaal gewicht van 120 kg te tillen
• Pomp uitgerust met vacuümtank. Dit biedt 2 voordelen:
a) automatische start-stop zodat batterij gespaard wordt wanneer men niet lift
b) snellere zuigtijd
• Maximale lifthoogte: 750 mm
• Gewicht: 56 kg
• Afmetingen in transportmodus: 1,50 x 0,55 x 0,85 meter (lxbxh)
Afmetingen opgesteld: 2,30 x 0,785 x 0,90 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Diverse soorten zuigpads voor tegels en boordstenen

Code
HIDI 1200
HIDI 1220
HIDI 1235

Artikel
Vacuümunit met wielonderstel
Zuigpad ø 300 mm
Zuigpad 80 x 800 mm

Hefvermogen €/dag €/week €/4 weken
155 kg
56,00 168,00
504,00
155 kg
13,50
40,50
121,00
100 kg
17,00
51,00
153,00

Vacuümunit met benzinemotor voor het liften van Stelcon-platen,
zware tegels, boordstenen, ...

•		Vacuümunit met benzinemotor
•		Gewicht: 67 kg
•		Maximaal hefvermogen: 485 kg
•		Maximaal lifthoogte: 1,5 meter boven de grond
•		Te gebruiken op graafmachines, unit kan bevestigd worden aan hijsoog via
ketting en harpsluiting
Verhuuraccessoires:
•		Diverse soorten zuigpads i.f.v. gewicht en afmetingen van te liften materiaal
•		Mini-graafmachines van 1,5 ton, 2,7 ton of 3,4 ton i.f.v. gekozen zuigpad

Code
-50% HIDI 1210
HIDI 1220
HIDI 1225
HIDI 1230
HIDI 1235

Artikel
Vacuümunit
Zuigpad ø 300 mm
Zuigpad ø 440 mm
Zuigpad 400 x 500 mm
Zuigpad 80 x 800 mm

Hefvermogen €/dag €/week €/4 weken
485 kg
130,00 390,00
1.170,00
155 kg
13,50 40,50
121,00
300 kg
13,50 40,50
121,00
485 kg
21,00 63,00
189,00
100 kg
17,00
51,00
153,00

Boordsteentangen graafmachine / handbediend
Voor het heffen van boordstenen.

• BOKL 0305 is voorzien van een hijsketting en 2 uitklapbare handvaten,
maximale last 150 kg, dikte tot 22 cm
• BOKL 0300 is geschikt voor graafmachines van 2,7 en 3,4 ton,
maximale last 120 kg, dikte 7-18 cm
• BOKL 0310 is een set van 2 handbediende tangen
(klein en groot model)

BOKL 0305

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Code
BOKL 0305
BOKL 0300
BOKL 0310

Artikel
Boordsteentang handvaten + hijsoog
Boordsteentang hijsoog
Boordsteentang (set van 2)

€/dag
16,00
16,00
10,20

€/week
48,00
48,00
30,60

€/4 weken
144,00
144,00
91,80

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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HIJS- EN HEFWERKTUIGEN
Zuignappen draagstel

Dommekrachten 5 en 10 ton

HIVE 0790

Voor stevige greep op tegels, spiegels, ramen of andere voorwerpen
die glad zijn of moeilijk op te heffen.

Code
DVDI 0140

Artikel
Zuignap (3 nappen)

€/dag
6,80

€/week
20,00

€/4 weken
60,00

Teenvijzel 10 ton

Liftbereik van 223 mm
De last kan ook boven op de kop aangebracht worden
Minimum hoogte kop 413 mm
Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
Het bovenstuk kan verdraaien t.o.v. de basis

Code
HIDI 0935
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Artikel
Teenvijzel 10 ton

Om zware lasten op te tillen met de zijdelingse voet of op de kop.

• 5 en 10 ton modellen beschikbaar met standaard of extra lage voet
Hefvermogen Hefhoogte
Hefhoogte voet
Hefhoogte voet extra laag
5 ton
730 - 1.075 mm
80 - 425 mm
40 - 385 mm
10 ton
800 - 1.190 mm 100 - 490 mm
40 - 430 mm
Code
HIVE 0790
HIVE 0795

Artikel
Dommekracht 5 ton
Dommekracht 10 ton

€/dag
13,50
18,50

€/week
40,50
55,00

€/4 weken
121,00
165,00

€/week
28,00
40,50
65,00
145,00

€/4 weken
72,00
121,00
195,00
435,00

Potkrikken 6 tot 100 ton

Om zware constructies en machines op te heffen. Een vrije ruimte van
25 mm onder het object is voldoende om de teenvijzel te kunnen plaatsen.
•
•
•
•
•

HIVE 0795

€/dag
29,00

€/week
73,00

€/4 weken
218,00

Om zware lasten op te heffen. Werkt zeer precies.

Code
HIDI 0940
HIDI 0950
HIDI 0960
HIDI 0970

Artikel
6 ton
20 ton
50 ton
100 ton

€/dag
9,20
16,20
26,00
58,00
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HIJS- EN HEFWERKTUIGEN
Stapelaars 500 en 800 kg handbediend / elektrisch

Rupsen tot 50 ton / Rolwagentje 3 ton
HIVE 0750

HIVE 0810
HIVE 0785

HIVE 0780

Verrijdbare materiaallift bruikbaar bij montage, gebruik in een
magazijn en het lossen/laden van palletten.
• Hefvermogen 500 kg (handbediend) of 800 kg (batterijen)
• Hefhoogte maximum 1,60 meter
• HIVE 0785 uitgerust met elektrische hefmotor
Code
-50% HIVE 0780
-50% HIVE 0785

Artikel
Stapelaar 500 kg handbediend
Stapelaar 800 kg elektrisch

€/dag
48,00
88,00

€/week
144,00
264,00

Voor het verhuizen of verplaatsen van zware machines.
• Afzonderlijke rupsen met laadvermogen van 2.500 kg
• Rupsenset bestaat uit 4 rupsen voor lasten tot 50 ton
• De bovenplaat van het rolwagentje kan draaien
Code
HIVE 0810
HIVE 0800
HIVE 0750

€/4 weken
432,00
792,00

Steekkar / Trappensteekkar / Transpallet

Artikel
Steekkar 2 wielen
Steekkar (trappen) zes wielen
Transpallet 2 ton

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/dag
9,10
13,50
25,00

Rolwagentje met pivot 3 ton

€/dag
4,60
22,00
9,10

€/week
14,00
65,00
27,00

€/4 weken
42,00
195,00
81,00

Transpallet 1.000 kg met luchtbanden

Steekkarren 2 wielen om dozen en andere lasten te verplaatsen.
Trappensteekkar met 6 wielen om lasten via de trap te vervoeren.
Transpallet voor het verplaatsen van lasten tot 2 ton.
Code
-50% HIVE 0710
-50% HIVE 0700
-50% HIVE 0770

Artikel
Rups 2,5 ton
Rupsenset 50 ton

€/week
23,00
33,50
75,00

€/4 weken
69,00
101,00
225,00

Transpallet voor oneffen terrein, tuinen en platte daken.
•
•
•
•

Hefvermogen 1.000 kg, hefhoogte 22 cm
Verstelbare vorken (20-70 cm)
Gewicht 210 kg
Afmetingen 1,41 x 1,62 x 1,30 meter (lxbxh)

Code
-50% HIVE 0765

Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Transpallet 1.000 kg luchtbanden 43,00 108,00
281,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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HIJS- EN HEFWERKTUIGEN
Verhuismaterieel

HEFTRUCKS
EN VERREIKERS
Handige verhuissets voor kleine verhuisklussen.
• Verhuisplaten met 4 zwenkwielen, 400 kg en 1 ton
• Kastenverhuisset (2-delig)
• Verhuisdekens
Verkoopproducten:
• Verhuisdozen te koop (60 en 100 liter)
Code
DVDI 0150
HIVE 0730
HIVE 0740
HIVE 0760

Artikel
Verhuisdeken
Verhuisplaat 400 kg
Verhuisplaat 1 ton
Kastenverhuisset (2-delig)

€/dag
1,08
5,70
9,10
27,00

€/week
2,70
17,00
27,00
81,00

€/4 weken
7,00
51,00
81,00
243,00

Kastenverhuisset

heftrucks | 79
verreikers | 81

Om vlot en veilig kasten, meubels, servers, bankkluizen, ... mee te
verhuizen.
•
•
•
•
•
•
•

Kan veilig gebruikt worden door 1 persoon
Robuust hydraulisch hefmechanisme
Voorzien van spanband met ratel
Maximum laadvermogen 1.800 kg
Hefhoogte 25 cm, afmeting hefvoet 600 x 600 mm (bxd)
Afmetingen 385 x 570 x 1.200 mm (lxbxh)
Gewicht 86 kg

Code
HIVE 0760
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Artikel
Kastenverhuisset

€/dag
27,00

€/week
81,00

€/4 weken
243,00

TE KOOP
VERHUISDOZEN

EXTRA STEVIG! MAXIMUM 30KG
Stukprijzen in euro:
Formaat
60L (50 x 35 x 35 cm)
110L (42 x 42 x 62 cm)

1 ex >10 ex > 25 ex
3,60
2,88
2,52
4,75
3,80
3,33

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

HEFTRUCKS EN VERREIKERS
Heftruck ruw terrein 2,5 ton

Heftruck ruw terrein 5 ton

4x4 heftruck voor het verplaatsen van vrachten tot 2.500 kg op
oneffen en ruwe ondergrond.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hefvermogen 2.500 kg
Hefhoogte 3,70 meter (driedelige mast)
Side-shift
Doorrijhoogte 1,99 meter (mast omlaag)
Afmeting vorken 110 x 10 cm, maximum afstand tussen vorken 126 cm
Eigen gewicht 4.068 kg
Afmetingen 4,20 x 1,45 x 1,99 meter (lxbxh)
Hydraulisch remsysteem
4x4 ruw terrein
Maximum snelheid ±15 km/uur
Draaicirkel 341 cm

Code
LSVO 0200

Artikel
Heftruck 4x4 ruw terrein 2.500 kg

€/dag
130,00

€/week
390,00

€/4 weken
1.170,00

4x4 heftruck voor het verplaatsen van vrachten tot 5.000 kg op
oneffen en ruwe ondergrond.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hefvermogen maximaal 5 ton
Hefhoogte 5,50 meter (driedelige mast)
Side-shift
Doorrijhoogte 2,91 meter (mast omlaag)
Afmeting vorken 120 x 15 cm
Eigen gewicht 8.190 kg
Afmetingen 4,95 x 2,08 x 2,91 meter (lxbxh)
Hydraulisch remsysteem
4x4 ruw terrein
Maximum snelheid ± 24 km/uur
Draaicirkel 457 cm
Ergonomische bediening
Gesloten cabine met verwarming

Code
LSVO 0100

Artikel
Heftruck 4x4 ruw terrein 5.000 kg

€/dag
180,00

€/week
540,00

€/4 weken
1.620,00

Hefgondel voor vorklift
Om met een vorklift werken op hoogte uit te voeren.
Zeer geschikt om herstellingen uit te voeren.

•		Draagvermogen kooi 2 personen plus 90 kg materiaal, totaal 250 kg
•		2 ankerpunten voor harnasgordels
•		Toegangsdeurtje met grendel
•		Metalen korf met rugpaneel 200 cm hoog als bescherming
•		Voor insteekvorken 150 x 60 mm, centerafstand 72 cm
•		Gewicht 135 kg
•		Afmetingen 1,00 x 1,00 x 2,12 meter (lxbxh), rugpaneel
kan neergeklapt worden voor transport (h = 1,17 meter)

Code
-50% HIDI 0810

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Artikel
Hefgondel voor vorklift

€/dag
39,00

€/week
97,00

€/4 weken
252,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!

79

HEFTRUCKS EN VERREIKERS
Heftruck elektrisch 2.000 kg

VEILIGHEID
EERST!
VAKBEKWAAMHEID
Om de vakbekwaamheid van onze medewerkers
nog te verhogen volgen zij regelmatig interne
en externe opleidingen. Dit omdat wij
aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu
belangrijk vinden in ons continu streven naar een
betere dienstverlening.

KIES VOOR VEILIGHEID

Laden en lossen van zware lasten in magazijnen, fabrieken, winkels.
Door de 3-wiels configuratie heeft deze heftruck maximale
wendbaarheid.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hefvermogen maximaal 2 ton
Hefhoogte 4,75 meter (driedelige mast)
Side-shift
Doorrijhoogte 2,15 meter (mast omlaag)
Afmeting vorken 120 x 10 cm
Eigen gewicht 3.472 kg
Afmetingen 2,93 x 1,12 x 2,15 meter (lxbxh)
Aandrijving elektrisch, 48V 770 Ah
Maximum snelheid 17 km/uur
Draaicirkel 1,65 m
Ergonomische bediening
Uitvoering 3-wielig
Met witte niet markerende banden

- Handleidingen met veiligheidsvoorschriften
en gebruiksaanwijzingen
- Keuringsattesten en periodieke controles
door onafhankelijke keuringsorganismen
- CE machines conform de nationale en
Europese normen
- Preventief onderhoud door ervaren technici
- Veiligheidssymbolen geven aan welke persoonlijke
beschermingsmiddelen u best gebruikt.
Deze veiligheidsartikelen (P.B.M.’s) kan u
bij ons aankopen of huren zoals bijv. een
veiligheidsharnas.

Toestel niet geschikt voor buitengebruik.

VCA* GECERTIFICEERD
Wij behaalden ook het VCA* certificaat (Veiligheid
Checklist Aannemers) met jaarlijkse audits.

Code
LSVO 0400

80

Artikel
Heftruck elektrisch 2.000 kg

€/dag
115,00

€/week
345,00

€/4 weken
1.035,00

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

HEFTRUCKS EN VERREIKERS
Verreikers GENIE 7 en 13 meter tot 4 ton, 4x4 diesel

Verreikers MANITOU 9 en 18 meter tot 4 ton, 4x4 diesel

LSVE 0225

LSVE 0110

Ruw terrein verreiker met telescopische arm voor een bereik tot
13 meter. Uitgerust met palletvork.
•
•
•
•
•
•

Hefvermogen maximaal 3 (LSVE0090) of 4 ton (LSVE0100)
Hefhoogte maximaal 7 (LSVE0090) of 13 meter (LSVE0100)
Horizontale reikwijdte 3,80 (LSVE0090) of 9,08 meter (LSVE0100)
Hydraulische stempels voor het laden en lossen tot 4 ton (LSVE0100)
Zonder afstempeling hefhoogte tot 12,8 meter (2 ton) (LSVE0100)
Met kantelbare bovenbouw voor het rijden en de opstelling langs hellingen
(LSVE0100)
• Rijsnelheid maximaal 35 km/uur (LSVE0090) of 28 km/uur (LSVE0100)
• Met snelwisselsysteem voor toebehoren
• Richtbare werkverlichting en voor- en achterlichten
• Trekkracht tot 6,5 ton (LSVE0090). Trekkoppeling 3,6 tot 4,1 ton (LSVE0100) met
trekkoppeling 3,6 tot 4,1 ton
• Servo stuurbekrachtiging, 2- of 4-wielbesturing en krabsturing
• Turbodiesel 82 pk (62 kW) Deutz turbo (LSVE0090) of 99 pk (74 kW) Perkins
(LSVE0100)
• Extra tractie luchtbanden 405/70 20”
• Afmetingen 4,69 x 2,00 x 2,05 meter (LSVE0090) of 6,06 x 2,32 x 2,40 meter
(LSVE0100) (lxbxh)
• Gewicht 5.900 kg (LSVE0090) of 9.850 kg (LSVE0100)
Verhuuraccessoires:
• Schepbak 0,5 m³ (LSVE0090) of 0,8 m² (LSVE0100)
Code
LSVE 0090
LSVE 0195

Artikel
Verreiker Genie 7 meter tot 3 ton
Schepbak 0,5 m³

LSVE 0100
LSVE 0200

Verreiker Genie 13 meter tot 4 ton
Schepbak 0,8 m³

€/dag
175,00
28,00
218,00
28,00

€/week
525,00
84,00
654,00
84,00

€/4 weken
1.840,00
252,00
2.290,00
252,00

Ruw terrein verreiker met telescopische arm voor het
heffen en verzetten van zware lasten tot op een hoogte
van bijna 9 of 18 meter. Uitgerust met palletvork.
•
•
•
•
•
•
•
•

eco

Hefvermogen maximaal 3,3 ton (LSVE0095) of 4 ton (LSVE0110)
Hefhoogte maximaal 9 meter (LSVE0095) of 17,55 meter (LSVE0110)
Horizontale reikwijdte 6,35 meter (LSVE0095) of 13 meter (LSVE0110)
Hoge stabiliteit door brede stempelpoten
Vierwiel aandrijving
3 stuurmodi: voorwielsturing, vierwielsturing en krabsturing
Bediening door middel van ergonomische joystick
Hellingcorrector om op ongelijk terrein de machine horizontaal waterpas te
zetten.
• Rijsnelheid maximaal 25 km/uur (LSVE0095) of 27 km/uur (LSVE0110)
• Met snelwisselsysteem voor toebehoren
• Draaicirkel 3,94 meter
• Dieselmotor Stage 5, 75 pk (55 kW) Deutz
• Extra tractie luchtbanden 405/80 24”
• Afmetingen 4,68 x 2,33 x 2,30 meter (LSVE0095) of 6,27 x 2,36 x 2,45 meter
(LSVE0115) (lxbxh)
• Eigen gewicht 7.145 kg (LSVE0095) of 11.700 kg (LSVE0110)
Verhuuraccessoires:
• Schepbak 1.000 L
• Verlengjib met hijshaak (LSVE0110)
Code
LSVE 0095
LSVE 0110
LSVE 0220
LSVE 0225

Artikel
Verreiker Manitou 9 meter tot 3,3 ton
Verreiker Manitou 18 meter tot 4 ton
Schepbak 1.000 L
Verlengjib met hijshaak

€/dag
200,00
280,00
28,00
35,00

€/week
600,00
840,00
84,00
105,00

€/4 weken
1.800,00
2.520,00
252,00
315,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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HOOGWERKERS
hoogwerkers op aanhanger | 83
hoogwerkers op rupsen | 84
verticale hoogwerkers | 86
hoogwerkers elektrisch | 87
hoogwerkers diesel | 88
hoogwerker hybride | 89
hoogwerkers op vrachtwagen | 93
INFRA hoogwerker | 95
éénpersoonslift | 96
schaarliften elektrisch | 96
schaarliften 4x4 diesel | 100
valbeveiliging | 101
Geen hoogte te hoog
Werken op hoogte is een opdracht voor specialisten. Om uw opdracht
snel, efficiënt en veilig uit te voeren, is professioneel materiaal een
basisvereiste. Bij Euro Rent bent u daarvoor aan het goede adres. Van
hoogtewerkers voor ruw terrein tot zeer kleine en moeilijk bereikbare
plaatsen: onze specialisten brengen u helemaal … op de hoogte. Zo
huurt u de juiste machine voor uw project.

HOOGWERKERS EN SCHAARLIFTEN
Hoogwerker op aanhanger 12 meter op batterijen

Hoogwerker op aanhanger 17 meter op batterijen

Groot werkbereik en horizontale reikwijdte rondom.
Eenvoudige te bedienen en gemakkelijk te transporteren.

Groot werkbereik en horizontale reikwijdte rondom.
Eenvoudige te bedienen en gemakkelijk te transporteren.

•		Werkt op batterijen met een lange werktijd
•		Draagvermogen 12,4 meter: 1 persoon + materiaal (maximum 181 kg)
•		Horizontaal bereik tot 5,6 meter
•		Gewicht 1.472 kg
•		Transportafmetingen
12,19 m
5,5 x 1,45 x 1,94 meter (lxbxh)
•		Snelle opstelling met 1 druk
10,67 m
op de knop
9,14 m
•		Roterende kooi voor een
comfortabele werkpositie
7,62 m
•		Op hellingen tot 11°
Verhuuraccessoires:
6,10 m
•		Harnasgordel + vanglijn met
4,57 m
valdemper 2 meter
•		Verkeersborden met voet
3,05 m
(E3 stilstand en parkeerverbod)
• Signalisatiekegel
1,52 m
0m
-6,10

Code
LSHO 0675
DVDI 0170
DVDI 0175

-4,57

Artikel
Hoogwerker 12 meter
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

-1,52

0

€/dag
118,00
6,50
6,50

1,52

6,1

€/week
350,00
16,00
16,00

12 m

•		Werkt op batterijen met een lange werktijd
•		Draagvermogen 17 meter: 2 personen + materiaal (maximum 200 kg)
•		Horizontaal bereik tot 8,9 meter
•		Gewicht 2.079 kg
•		Transportafmetingen
16,76 m
7,2 x 1,7 x 2 meter (lxbxh)
•		Snelle opstelling met 1 druk
15,24 m
op de knop
13,72 m
•		Roterende kooi voor een
12,19 m
comfortabele werkpositie
10,67 m
•		Op hellingen tot 10°
9,14 m
Verhuuraccessoires:
•		Harnasgordel + vanglijn met
7,62 m
valdemper 2 meter
6,10 m
•		Verkeersborden met voet
4,57 m
(E3 stilstand en parkeerverbod)
3,05 m
• Signalisatiekegel

17 m

1,52 m

4,57

6,10

0m
-9,14 -7,62 -6,10 -4,57 -3,05 -1,52

9,14
(meter)

€/4 weken
1.050,00
42,00
42,00

Code
LSHO 0685
DVDI 0170
DVDI 0175

Artikel
Hoogwerker 17 meter
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

€/dag
222,00
6,50
6,50

0

1,52 3,05 4,57 6,10 7,62 9,14
(meter)

€/week
665,00
16,00
16,00

€/4 weken
1.995,00
42,00
42,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

83

HOOGWERKERS EN SCHAARLIFTEN
Hoogwerker op rupsen 14 meter 230 V en benzine

Hoogwerker op rupsen 17 meter 230 V en benzine

Zelfrijdende hoogwerker op rupsbanden met kniktelescoop.
Door de geringe breedte van 85 cm heeft men ook toegang via een
gewone deur. Voor binnen- en buitengebruik.
• Werkhoogte tot 14 meter, draagvermogen 120/200 kg (1 / 2 personen)
• Gewicht 1.700 kg
• Afmetingen 4 x 0,85 x 2 meter (lxbxh)
• Grondvlak 3 x 3 meter
• Automatisch afstempelen met 1 druk op de knop
• Stopcontact 230 V en persluchtaansluiting in de kooi
• Plaatsing op hellingen tot 9.5°
Verhuuraccessoires:
• Speciale aanhangwagen voor dit type hoogwerker (MTM 2,7 ton)
• Harnasgordel + vanglijn met valdemper 2 meter
• Signalisatiekegel
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PORTEE MAXIMUM 120 kg

Maximale
MAX. BELASTUNG
120
kg
PORTEE
MAXIMUM
120 kg
draagkracht
PORTATA MASSIMA 120
120 Kg kg

10

10

9

personne 1x80 kg
boite outils 40 kg)
(1 Person 80 kg + (1
Werkzeugkasten
40+kg)

9

(1 x+80
kg +attrezzi 40Kg)
(1 Persona 80Kg
Cassetta

MAX. BELASTUNG
MAXIMALE DRAAGKRACHT
120 kg 120 kg
(1 Person 80 kg + Werkzeugkasten 40 kg)

PORTATA
(1x80 kg + gereedschapskist
vanMASSIMA
4040
kg) kg)120 Kg
gereedschapskist
van

MAXIMALE DRAAGKRACHT 120 kg
(1x80 kg + gereedschapskist van 40 kg)
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Maximale
draagkracht
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kg
(2 Persona
2x80Kg
+ Cassetta200
attrezzi
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kg kg40Kg)
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Kg 40 kg)

(2gereedschapskist
Persona
2x80Kg
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Artikel
Hoogwerker 14 meter op rupsen
Aanhangwagen 2,7 ton MTM
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter
588
250

18.5°

10

4

5

6

1

12

10 9

5

3975

250

584

265

1

€/dag
184,00
54,00
6,50
6,50

€/week
550,00
162,00
16,00
16,00

€/4 weken
1.920,00
567,00
42,00
42,00

Code
LSHO 0703
LSHO 0710
DVDI 0170
DVDI 0175

Artikel
Hoogwerker 17 meter op rupsen
Aanhangwagen 2,7 ton MTM
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

€/dag
292,00
54,00
6,50
6,50

€/week
875,00
162,00
16,00
16,00

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be
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Code
LSHO 0700
LSHO 0710
DVDI 0170
DVDI 0175
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PORTEE MAXIMUM 200 kg

(2 personnes
2x80
kg + boite outils 40
(2 Personen
2x80 kg
+ Werkzeugkasten
40kg)
kg)

7

6

1

12

(2 personnes 2x80 kg + boite outils 40 kg)

9

7

1

2

12
13

8

8

(1 Persona 80Kg + Cassetta attrezzi 40Kg)

66

13

360°

11

12

(1 personne 1x80 kg + boite outils 40 kg)

6

• Werkhoogte tot 17 meter, draagvermogen 120/200 kg (1 / 2 personen)
• Gewicht 2.080 kg
• Afmetingen 4,9 x 0,8 x 2 meter (lxbxh)
• Grondvlak 3,2 x 3,2 meter
• Automatisch afstempelen met 1 druk op de knop
• Stopcontact 230 V en persluchtaansluiting in de kooi
• Plaatsing op hellingen tot 11°
Verhuuraccessoires:
• Speciale aanhangwagen voor dit type hoogwerker (MTM 2,7 ton)
• Harnasgordel + vanglijn met valdemper 2 meter
• Signalisatiekegel

2

300°°
300

77

Zelfrijdende hoogwerker op rupsbanden met kniktelescoop. Door de
geringe breedte van 88 cm heeft men ook toegang tot een gewone
deur. Voor binnen- en buitengebruik.

€/4 weken
3.060,00
567,00
42,00
42,00

HOOGWERKERS EN SCHAARLIFTEN
Hoogwerker op rupsen 23 meter 230 V en benzine

Verticale hoogwerker op rupsen 8 meter elektrisch

Zelfrijdende hoogwerker met kniktelescoop op rupsbanden.
Zeer flexibele plaatsing, ook op beperkte opstelplaatsen, dankzij de
variabele afstempeling.

• Werkhoogte 23 meter, draagvermogen 120/200 kg (1 / 2 personen)
• Zijdelings bereik 12 meter van 0 tot 12 meter hoogte
• Draaibereik 360°, kantelbare en zwenkbare kooi 124°
• Gewicht 3.000 kg
• Afmetingen 5,95 x 0,98 x 2,00 meter (lxbxh)
• Grondvlak 4 x 4 meter, beperkt tot 2,3 x 6 meter met de variabele afstempeling
• Automatisch afstempelen met 1 druk op de knop
• Stopcontact 230 V en persluchtaansluiting in de kooi
Verhuuraccessoires:
• Speciale aanhangwagen voor dit type hoogwerker (MTM 3,5 ton)
• Harnasgordel + vanglijn met valdemper 2 meter
• Signalisatiekegel
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360°
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Artikel
Hoogwerker 23 meter op rupsen
Aanhangwagen 3,5 ton MTM
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

• Werkhoogte maximaal 8,10 meter (platformhoogte 6,10 meter)
• Hefvermogen 200 kg inclusief 2 personen
• Horizontaal bereik 3,00 meter
• Gewicht: 2.200 kg
• Afmetingen: 2,47 x 1,20 x 1,98 meter (lxbxh)
• Platformafmetingen 80 x 90 cm
• Jib rotatie 240° (+110°/-110°)
• Rijsnelheid 0,8 km/u (opgericht), 1,8 km/u (neergelaten)
• Rijdt op hellingen tot 30% in transportstand
Verhuuraccessoires:
• Harnasgordel
• Vanglijn met valdemper 2 meter
• Multi-transporter 2.625 kg aan 50% van het normaal huurtarief
• Signalisatiekegel

12

10

0

Code
LSHO 0720
LSHO 0725
DVDI 0170
DVDI 0175

24

22

Zelfrijdende hoogwerker op rupsen met een werkhoogte van meer
dan 8 meter. Inzetbaar op moeilijk bereikbare locaties.

0

€/dag
454,00
74,00
6,50
6,50

€/week
1.360,00
220,00
16,00
16,00

€/4 weken
4.760,00
770,00
42,00
42,00

Code
-50% LSHO 0470
DVDI 0170
DVDI 0175
AAZH 0085S

Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Verticale hoogwerker 8 meter rupsen 162,00 372,00
1.360,00
Harnasgordel
6,50
16,00
42,00
Vanglijn met valdemper 2 meter
6,50
16,00
42,00
Multi-transporter 2,6 T aan ½ prijs
44,00 132,00
396,00

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

HOOGWERKERS EN SCHAARLIFTEN
Hoogwerker 12 meter elektrisch Lightweight

Verticale hoogwerker met jib 10 meter elektrisch

Zelfrijdende hoogwerker met verticale telescopische mast. Met
zwenkende kooi voor een groot en comfortabel bereik. Breedte
slechts 99 cm.
• Werkhoogte maximaal 9,90 meter (platformhoogte 7,90 meter)
• Hefvermogen 200 kg inclusief 2 personen
• Horizontaal bereik 3,15 meter
• Gewicht: 2.650 kg
• Afmetingen: 2,82 x 0,99 x 1,99 meter (lxbxh)
• Platformafmetingen 75 x 90 cm
• Draaicirkel 1,98 meter
• 350° werkbereik rondom (niet continu)
• 24 V batterijen
• Met witte niet markerende banden
• Jib rotatie 140° (+70°/-70°)
• Rijsnelheid 0,65 km/u (opgericht), 4,5 km/u (neergelaten)
• Rijdt op hellingen tot 25% (14°) in transportstand
Verhuuraccessoires:
• Harnasgordel
• Vanglijn met valdemper 2 meter
• Signalisatiekegel

Zelfrijdende, zeer lichte hoogwerker met oplaadbare batterijen die
lang meegaan. Hierdoor bijzonder geschikt voor werkzaamheden in
magazijnen, fabriekshallen en ander gebruik binnen.
•		Werkhoogte 12 meter (platformhoogte 10 meter)
•		Hefvermogen 200 kg
•		Horizontaal bereik 5,57 meter
•		Machine weegt slechts 3.600 kg
•		Afmetingen 4,17 x 1,50 x 1,98 meter (lxbxh)
•		Witte niet markende banden
•		AC aandrijfmotoren – regeneratie van energie = 2 dagen autonomie
•		Verplaatsbaar op volle hoogte
-1,52
0
1,52
3,05
4,57
•		Alle functies kunnen vanuit de kooi
bediend worden
•		Kan op elke stevige ondergrond ingezet worden
•		Rijdt op hellingen tot 30% in transportstand
Verhuuraccessoires:
•		Harnasgordel
•		Vanglijn met valdemper 2 meter
• Signalisatiekegel

12 m
6,10

10,67
9,14
7,62
6,10
4,57

Alleen geschikt voor gebruik op
verharde ondergronden.

Alleen geschikt voor gebruik op verharde ondergronden.

7,62 (m)
12,19

3,05
1,52
0

Code
LSHO 0500
DVDI 0170
DVDI 0175

Artikel
Verticale hoogwerker 10 meter
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/dag
162,00
6,50
6,50

€/week
454,00
16,00
16,00

€/4 weken
1.588,00
42,00
42,00

Code
LSHO 0660

Artikel
Hoogwerker elektrisch 12 meter Lightweight

DVDI 0170
DVDI 0175

Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

€/dag €/week €/4 weken
144,00

400,00

1.400,00

6,50
6,50

16,00
16,00

42,00
42,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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HOOGWERKERS EN SCHAARLIFTEN
Hoogwerker 4x4 diesel 12 meter

Hoogwerker 12 meter elektrisch

Elektrische hoogwerker met een breedte van slechts 1,47 meter en
binnendraaier opbouw voor werkzaamheden in nauwe ruimtes.
•		Werkhoogte maximum 12,52 meter (platformhoogte 10,52 meter)
•		Hefvermogen 227 kg inclusief 2 personen
•		Horizontaal bereik 6,78 meter met JIB 1,22 meter
•		Gewicht 5.171 kg
•		Afmetingen 5,72 x 1,47 x 2 meter (lxbxh)
•		Platformafmetingen 0,76 x 1,42 meter
•		Automatisch nivellerend platform
(m)
•		Niet-markerende banden
•		355° werkbereik rondom, JIB zwenkt 180°
•		Stopcontact op het platform
10
•		Op batterijen 48 V DC
•		Rijsnelheid 1,1 km/u (opgericht),
6,4 km/u (neergelaten)
•		Rijdt op hellingen tot 35% (19,3°) in transportstand
Verhuuraccessoires:
•		Harnasgordel
5
•		Vanglijn met valdemper 2 meter
• Signalisatiekegel

12 m

Hoogwerker met 4x4 wielaandrijving en een pendelas die ruw terrein volgt.
•		Werkhoogte maximaal 12,62 meter (platformhoogte 10,62 meter)
•		Hefvermogen 227 kg inclusief 2 personen
•		Horizontaal bereik 6,78 meter (met JIB 1,22 meter)
•		Gewicht 4.740 kg
•		Afmetingen 5,66 x 1,85 x 2,06 meter (lxbxh)
•		Platformafmetingen 0,76 x 1,42 meter
•		Automatisch nivellerend platform
•		355° werkbereik rondom, JIB zwenkt 180°
(m)
•		Stopcontact op het platform
•		Met schuim gevulde banden voor ruw terrein
•		Rijsnelheid 1,1 km/u (opgericht),
10
4,8 km/u (neergelaten)
•		Rijdt op hellingen tot 45% (24°)
in transportstand
•		Diesel 23,5 pk
Verhuuraccessoires:
•		Harnasgordel
5
•		Vanglijn met valdemper 2 meter
• Signalisatiekegel

12 m

Alleen geschikt voor gebruik op
verharde ondergronden.
0

Code
LSHO 0650
DVDI 0170
DVDI 0175
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Artikel
Hoogwerker elektrisch 12 meter
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

0

€/dag
146,00
6,50
6,50

5

€/week
410,00
16,00
16,00

0

(m)

€/4 weken
1.436,00
42,00
42,00

0

Code
LSHO 0645
DVDI 0170
DVDI 0175

Artikel
Hoogwerker 4x4 diesel 12 meter
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

€/dag
184,00
6,50
6,50

5

€/week
518,00
16,00
16,00

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

(m)

€/4 weken
1.814,00
42,00
42,00

HOOGWERKERS EN SCHAARLIFTEN
Hoogwerker 4x4 hybride 16 meter

Hoogwerker 4x4 diesel 16 meter

4x4 aangedreven hybride hoogwerker met een extra
laadvermogen van 454kg!

•		Werkhoogte maximaal 15,92 meter (platformhoogte 13,92 meter)
• 		Hefvermogen 300-454 kg inclusief 2 personen
• 		Horizontaal bereik 6,94 meter
• 		Gewicht 6.577 kg
(m)
• 		Afmetingen 5,87 x 2,29 x 2,29 meter (lxbxh)
16,76
• 		Platformafmetingen 0,76 x 1,83 meter
15,24
• 		Automatisch nivellerend platform
13,72
• 		355° werkbereik rondom, JIB zwenkt 160°
• 		Stopcontact op het platform
12,19
• 		Met schuim gevulde banden voor ruw terrein 10,67
• 		Rijsnelheid 1,1 km/u (opgericht), 6,4 km/u
9,14
(neergelaten)
7,62
• 		Rijdt op hellingen tot 45% (24°)
in transportstand
6,10
• 		48 V DC (8x 6V batterij) en diesel 24.8 pk (18.5kW)
4,57
Kubota Stage V
3,05
Verhuuraccessoires:
•		Harnasgordel
1,52
•		Vanglijn met valdemper 2 meter
0
• Signalisatiekegel
-1,52

-3,05 -1,52
Hoogwerker werkt op zowel diesel als accu.
Ideaal voor gebruik binnenshuis. Diesel regeneratie
laadt de accu’s zonder elektriciteitsnet op.

Code
LSHO 0630
DVDI 0170
DVDI 0175

Artikel
Hoogwerker 4x4 hybride 16 meter
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

€/dag
260,00
6,50
6,50

4x4 aangedreven hoogwerker met een extra laadvermogen van 454kg!

eco

0

16 m

1,52 3,05 4,57 6,10 7,62

€/week
725,00
16,00
16,00

•		Werkhoogte maximaal 15,86 meter (platformhoogte 13,86 meter)
• 		Hefvermogen 300-454 kg inclusief 2 personen
• 		Horizontaal bereik 7,55 meter
• 		Gewicht 7.352 kg
• 		Afmetingen 6,66 x 2,29 x 2,25 meter (lxbxh)
(m)
• 		Platformafmetingen 0,76 x 1,83 meter
16,76
• 		Automatisch nivellerend platform
15,24
• 		355° werkbereik rondom, JIB zwenkt 160°
13,72
• 		Stopcontact op het platform
• 		Met schuim gevulde banden
12,19
voor ruw terrein
10,67
• 		Rijsnelheid 1,1 km/u (opgericht),
9,14
7,24 km/u (neergelaten)
• 		Rijdt op hellingen tot 45% (24°) in
7,62
transportstand
6,10
• 		Diesel Deutz 49 pk (35.8 kW)
4,57
Verhuuraccessoires:
3,05
•		Harnasgordel
•		Vanglijn met valdemper 2 meter
1,52
• Signalisatiekegel
0
-1,52

9,14 (m)

€/4 weken
2.570,00
42,00
42,00

16 m

-3,05 -1,52

Code
LSHO 0635
DVDI 0170
DVDI 0175

Artikel
Hoogwerker 4x4 diesel 16 meter
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

€/dag
205,00
6,50
6,50

0

1,52 3,05 4,57 6,10 7,62

€/week
572,00
16,00
16,00

9,14 (m)

€/4 weken
2.004,00
42,00
42,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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HOOGWERKERS EN SCHAARLIFTEN
Hoogwerker 4x4 diesel 20 meter

Hoogwerker 4x4 diesel 22 meter

Zelfrijdende hoogwerker met 4 wielaandrijving en besturing.

•		Werkhoogte maximaal 20 meter (platformhoogte 18 meter)
•		Hefvermogen 227 kg inclusief 2 personen
•		Horizontaal bereik 11,05 meter met JIB
•		Gewicht 11.331 kg
•		Afmetingen 8,15 x 2,46 x 2,69 meter (lxbxh)
•		Platformafmetingen 0,76 x 1,83 meter
•		Draaicirkel 3,05 meter (binnencirkel)
20 m
of 6,07 meter (buitencirkel)
•		Platformrotatie 180°
•		Het platform is zelfnivellerend
•		Rotatie 360° continu werkbereik rondom
•		Maximum oversteek over gebouwen op 8,23 meter
•		Met schuim gevulde banden voor ruw terrein
•		Rijsnelheid 1,1 km/u (opgericht),
4,8 km/u (neergelaten)
•		Rijdt op hellingen tot 40% in transportstand
•		Diesel Deutz 48 pk
Verhuuraccessoires:
•		Harnasgordel
•		Vanglijn met valdemper 2 meter
• Signalisatiekegel

21,34

19,81 m

19,81

18,28 m

18,28

16,76 m

16,76

15,24 m

15,24

13,72 m

13,72

12,19 m

12,19

10,67 m

10,67

9,14 m

9,14

7,62 m

7,62

6,10 m

6,10

4,57 m

4,57

3,05 m

3,05

1,52 m

1,52

-1,52 m
-1,52
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Artikel
Hoogwerker 4x4 diesel 20 meter
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

(m)

21,34 m

0m

Code
LSHO 0620
DVDI 0170
DVDI 0175

Hoogwerker telescoop met een horizontaal bereik tot 17 meter.
Wielaandrijving 4x4 en een pendelende as die ruw terrein volgt.

0

0m

•		Werkhoogte maximaal 21,8 meter (platformhoogte 19,8 meter)
•		Hefvermogen 227 kg inclusief 2 personen
•		Horizontaal bereik 17 meter
•		Gewicht 10.102 kg
•		Afmetingen 7,60 x 2,49 x 2,72 meter (lxbxh)
•		Platformafmetingen 0,76 x 1,83 meter
•		Automatisch nivellerend platform
22 m
•		360° werkbereik continu, JIB zwenkt 160°
•		Met stroomaggregaat 230 V - 50 Hz,
21,34 m
2.500 W, stopcontact op het platform
18,29 m
•		Met schuim gevulde banden
voor ruw terrein
15,24 m
•		Rijsnelheid 1,1 km/u (opgericht),
4,8 km/u (neergelaten)
12,19 m
•		Rijdt op hellingen tot 45% (24°)
9,14 m
in transportstand
•		Diesel Deutz 46 pk
6,1 m
Verhuuraccessoires:
•		Harnasgordel
3,05 m
•		Vanglijn met valdemper 2 meter
• Signalisatiekegel
0m

0
1,52 m
3,05 m
4,57 m
6,10 m
m
9,14 m
10,67 m 12,19 m
1,52
3,05
4,57
6,
10 7,62
7,62
9,
14 10,67
12,19 (m)

€/dag
292,00
6,50
6,50

€/week
820,00
16,00
16,00

€/4 weken
2.870,00
42,00
42,00

-3,05 m
-3,05m
-3,05

Code
LSHO 0550
DVDI 0170
DVDI 0175

Artikel
Hoogwerker 4x4 diesel 22 meter
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

00m

(m)
21,34
18,29
15,24
12,19
9,14
6,10
3,05
0

-3,05
3,05
12,2 m 15,24
18,29 m
3,05 m 6,10
6,10 m 9,14
9,14 m 12,20
15,24 m(m)

€/dag
324,00
6,50
6,50

€/week
907,00
16,00
16,00

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

€/4 weken
3.175,00
42,00
42,00

VERKOOP

SERVICE

www.hdwbelux.com

LEASING

HOOGWERKERS EN SCHAARLIFTEN
Hoogwerker Trax XC 4x4 diesel 22 meter telescoop

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoogwerker 4x4x4 diesel 26 meter kniktelescoop

Hoogwerker telescoop uitermate geschikt voor ruwe
ondergrond zoals zand of modder dankzij de 4 individuele rupsbanden. Extra laadvermogen van 454 kg.

eco

Werkhoogte maximaal 21,81 meter (platformhoogte 19,81 meter)
Hefvermogen 300 kg onbeperkt en 454 kg beperkt
Horizontaal bereik 16,51 meter
Gewicht 13.154 kg
JIB: verticale rotatiebeweging 133°
Afmetingen 9,76 x 2,58 x 2,81 m (lxbxh)
22 m
Platformafmetingen 0,91 x 2,44 meter
70 ft
21.34 m
Automatisch nivellerend platform
360° werkbereik continu, JIB zwenkt 160°60 ft
18.29 m
Stopcontact op het platform
Rijsnelheid 0,2 m/s (opgericht),
50 ft
15.24 m
3,7 km/u (neergelaten)
40 ft
• Rijdt op hellingen tot 45 % (24°)
12.19 m
in neergelaten toestand
30 ft
• Motor turbo diesel Deutz 60 pk (45 kW) 9.14 m
Stage V
20 ft
6.1 m
Verhuuraccessoires:
10 ft
• Harnasgordel
3.05 m
• Vanglijn met valdemper 2 meter
0 ft
0m
• Signalisatiekegel

(m)
21,34
18,29
15,24
12,19
9,14
6,10
3,05

-10 ft

-3.05m
-3,05

Code
LSHO 0560
DVDI 0170
DVDI 0175

92

Artikel
Hoogwerker 4x4 diesel trax 22 meter
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

0 ft
00m

10 ft

3.05
3,05m

€/dag
430,00
6,50
6,50

20 ft

6.10
6,10m

30 ft

9.14
9,14m

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkhoogte maximaal 25,77 meter (platformhoogte 23,77 meter)
Hefvermogen 227 kg inclusief 2 personen
Horizontaal bereik 18,22 meter
Gewicht 17.010 kg
JIB: verticale rotatiebeweging 135°
Afmetingen 11,27 x 2,49 x 3,00 m (lxbxh)
Platformafmetingen 0,76 x 1,83 meter
Range
26 mOf Motion Z-80/60
90 ft
Automatisch nivellerend platform
360° werkbereik continu, JIB zwenkt 160°
80 ft
Stopcontact op het platform
70 ft
Met schuim gevulde banden voor ruw terrein
60 ft
Rijsnelheid 1,1 km/u (opgericht),
50 ft
4,8 km/u (neergelaten)
• Rijdt op hellingen tot 45 % (24°) in neergelaten 40 ft
toestand
30 ft
• Motor turbo diesel Deutz 74 pk (55 kW) Stage V
20 ft
Verhuuraccessoires:
• Harnasgordel
10 ft
• Vanglijn met valdemper 2 meter
0 ft
• Signalisatiekegel

eco

(m)

27.43 m

27,43

24.38 m

24,38

21.34 m

21,34

18.29 m

18,29

15.24 m

15,24

12.19 m

12,19

9.14 m

9,14

6.1 m

6,10

3.05 m

3,05
0

0m

0

-3,05

-10 ft
-3.05 m

-10 ft

-3.05 m

Hoogwerker kniktelescoop met een verticaal bereik van
26 meter, wielaandrijving 4x4 en een pendelende as
die ruw terrein volgt.

40 ft

12.2
12,
19m

€/week
1.290,00
16,00
16,00

50 ft

15.24
15,24m

-3,05

60 ft

18.29
18,29m

-20 ft
-6.1 m

-10 ft

(m)

€/4 weken
4.480,00
42,00
42,00

-3.05 m
-3,05

Code
LSHO 0545
DVDI 0170
DVDI 0175

Artikel
Hoogwerker 4x4x4 diesel 26 meter
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

0 ft

0

0m

€/dag
432,00
6,50
6,50

10 ft

20 ft

30 ft

40 ft

50 ft

60 ft

-6,10

3.05 m
6.1 m
12.19 m
15.24 m
18.29 m
3,05
6,
10 9.14
9,1m4 12,
19 15,24
18,29
(m)

€/week
1.275,00
16,00
16,00

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

€/4 weken
4.460,00
42,00
42,00

HOOGWERKERS EN SCHAARLIFTEN
Hoogwerker knikarm 20 meter op vrachtwagen (rijbewijs B)

Hoogwerker telescoop 23 meter op vrachtwagen (rijbewijs B)

Snel te verplaatsen over de openbare weg. Knikarm hoogwerker met
een groot zijdelings bereik tot 10,3 meter op 10,70 meter hoogte en
120 kg werklast.

Snel te verplaatsen over de openbare weg. Telescoop hoogwerker met
een groot zijdelings bereik tot maximaal 16,90 meter en 100 kg werklast.

Artikel

LSHO 0805

Hoogwerker 20 meter op vrachtwagen
*exclusief verplichte verzekering 6%

DVDI 0170
DVDI 0175

Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

€/dag

€/week

€/4 weken

270,00

1.080,00

3.240,00

6,50
6,50

16,00
16,00

42,00
42,00

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 (m)
100 kg

250 kg
200 kg

120 kg

250 kg
200 kg

Code

Variabele afstempeling
voor opstellingen bij
een beperkte breedte.
Rijbewijs B.

100 kg

250 k
g

1
200 k 20 kg
g

Variabele afstempeling
voor opstellingen bij
een beperkte breedte.
Rijbewijs B.

(m)
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (m)

•		Hefvermogen 250 kg (inclusief 2 personen + 40 kg), ook op de maximale hoogte
•		Groot zijdelings bereik tot 16,90 meter met 1 persoon (100 kg)
•		Gewicht 3.500 kg
•		360° bereik rondom, zwenkbare kooi L/R ±90°
•		Grote werkkooi 1,30 x 0,70 meter, voorzien van 230 V stopcontact
•		Mercedes Benz Efficiency
23 m (m)
Euro-5 motor
23
Verhuuraccessoires:
22
21
•		Harnasgordel
20
19
•		Vanglijn met valdemper 2 meter
18
• Signalisatiekegel
17

200 kg
250 kg

• Hefvermogen 250 kg (inclusief 2 personen + 60 kg)
• Gewicht 3.500 kg
• 360° bereik rondom zonder stop, zwenkbare kooi L/R 80°
• Grote werkkooi 1,30 x 0,7 meter, voorzien van 230 V stopcontact
• Euro-5 dieselmotor
20 m
Verhuuraccessoires:
• Harnasgordel
• Vanglijn met valdemper 2 meter
• Signalisatiekegel

Code

Artikel

€/dag

€/week

€/4 weken

LSHO 0825

Hoogwerker 23 meter op vrachtwagen
*exclusief verplichte verzekering 6%

314,00

1.250,00

3.750,00

DVDI 0170
DVDI 0175

Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

6,50
6,50

16,00
16,00

42,00
42,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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HOOGWERKERS EN SCHAARLIFTEN
Hoogwerker knikarm 24 meter op vrachtwagen (rijbewijs B)

Hoogwerker telescoop 27 meter op vrachtwagen (rijbewijs B)

Voor personen op de juiste hoogte te brengen voor werkzaamheden
op hoogte op de openbare weg waarbij frequente en verre verplaatsingen nodig zijn.

Voor personen op de juiste hoogte te brengen voor werkzaamheden
op hoogte op de openbare weg waarbij frequente en verre verplaatsingen nodig zijn.

24 m

27 m

30 m

28
26
24
22

100
kg

20

g

0k

0k

23

g

Rijbewijs B.

•		Werkhoogte 27 meter
•		Hefvermogen 230 kg (inclusief 2 personen)
•		15 meter horizontaal werkbereik
•		Lengte ≥ 6.75 meter
•		Hoogte ≥ 3 meter
•		Variabele afstempeling met automatisch
aangepast werkdiagram
•		Automatische nivellatie +
steunpootbediening vanuit de kooi
•		2 x 90° kooi-rotatie
•		Machine voorzien van 5 x verkeerskegels
+ opberging
Verhuuraccessoires:
•		Harnasgordel
•		Vanglijn met valdemper 2 meter
• Signalisatiekegel

20

•		Werkhoogte 24 meter
•		Hefvermogen 200 kg (inclusief 2 personen)
•		12,5 meter horizontaal werkbereik op 11 meter hoogte
•		2 x 90° kooi-rotatie
•		Knikpunt op 11 meter hoogte
•		Machine kan tot -3,5 meter NEGATIEF werken
•		Loodrechte verticale beweging met kooi
- ideaal voor gevelwerk
•		Variabele steunpootconfiguraties
•		Automatisch terugkeren naar
transportpositie
Verhuuraccessoires:
•		Harnasgordel
•		Vanglijn met valdemper 2 meter
• Signalisatiekegel

18
16
14
12
10
8
6
4
2

Rijbewijs B.

0
-2 m
6

Code

Artikel

LSHO 0850

Hoogwerker knikarm 24 meter
op vrachtwagen
*exclusief verplichte verzekering 6%

DVDI 0170
DVDI 0175

Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

94

€/dag

€/week

€/4 weken

475,00

1.900,00

6.650,00

6,50
6,50

16,00
16,00

42,00
42,00

4

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16 m

Code

Artikel

€/dag

€/week

€/4 weken

LSHO 0870

Hoogwerker telescoop 27 meter
op vrachtwagen
*exclusief verplichte verzekering 6%

530,00

2.120,00

7.410,00

DVDI 0170
DVDI 0175

Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

6,50
6,50

16,00
16,00

42,00
42,00
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HOOGWERKERS EN SCHAARLIFTEN
Hoogwerker telescoop 14 meter op gesloten bestelwagen

Hoogwerker telescoop 17 meter op gesloten bestelwagen

In te zetten voor zeer diverse werkzaamheden binnen
de INFRA-branche. Ook voor gevelreiniging en –inspectie,
en het monteren en onderhouden van beveiligingscamera's is dit
toestel erg geschikt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercedes-Benz sprinter
Werkhoogte 13,90 meter
Hefvermogen 230 kg
8,50 meter horizontaal werkbereik
Platform breedte 2 meter
Kooi rotatie 140°
Mast rotatie 360°
Jib rotatie 2x 90°
Uitgerust met achteruitrijcamera
3M veiligheidsmarkering rood/wit op
achterzijde én 3M reflectoren rondom
• Beklede binnenwanden
• Laadvemogen in bestelwagen 215 kg
• Machine is geïsoleerd tegen een wisselspanning van 1.000 Volt
• Afmetingen: 7,14 x 3,67 x 3,39 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Harnasgordel
• Vanglijn met valdemper 2 meter
• Signalisatiekegel

In te zetten voor zeer diverse werkzaamheden binnen
de INFRA-branche. Ook voor gevelreiniging en –inspectie,
en het monteren en onderhouden van beveiligingscamera's is dit
toestel erg geschikt.
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Mercedes-Benz sprinter
Werkhoogte 17,30 meter
Hefvermogen 230 kg
8,50 meter horizontaal werkbereik
Platform breedte 2 meter
Kooi rotatie 140°
Mast rotatie 360°
Jib rotatie 2x 90°
Uitgerust met achteruitrijcamera
3M veiligheidsmarkering rood/wit op
achterzijde én 3M reflectoren rondom
• Beklede binnenwanden
• Laadvemogen in bestelwagen 125 kg
• Machine is geïsoleerd tegen een wisselspanning van 1.000 Volt
• Afmetingen: 7,20 x 3,67 x 3,49 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Harnasgordel
• Vanglijn met valdemper 2 meter
10
• Signalisatiekegel
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Rijbewijs B.

Rijbewijs B.
Code

Artikel

LSHO 0900

Hoogwerker telescoop 14 meter
op gesloten bestelwagen

€/dag

€/week

€/4 weken

314,00

1.250,00

3.750,00

DVDI 0170
DVDI 0175

Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

6,50
6,50

16,00
16,00

42,00
42,00

Code

Artikel

€/dag

€/week

€/4 weken

LSHO 0910

Hoogwerker telescoop 17 meter
op gesloten bestelwagen

340,00

1.360,00

4.080,00

DVDI 0170
DVDI 0175

Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

6,50
6,50

16,00
16,00

42,00
42,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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HOOGWERKERS EN SCHAARLIFTEN
Eénpersoonslift 11 meter breedte 74 cm elektrisch

Door de beperkte afmetingen en een laag gewicht kan deze
éénpersoonslift overal ingezet worden.

•		Maximum platformhoogte 9 meter
•		Hefvermogen 159 kg (inclusief 1 persoon)
•		Gewicht 352 kg
•		Maximum opstelruimte binnen 1,93 x 1,73 meter, buiten 2,97 x 2,79 meter
• Transportafmetingen 1,35 x 0,74 x 1,98 meter (lxbxh)
• Platformafmetingen 69 x 66 cm
• Gemakkelijk toegang via een gewone deur
• Kan dicht bij muren geplaatst worden
• Met nooddalingssysteem
• Stevige mast in aluminium van hoge kwaliteit
• Voeding 230 V
• Lift kan ook liggend vervoerd worden
Verhuuraccessoires:
• Harnasgordel
• Vanglijn met valdemper 2 meter
• Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief
• Signalisatiekegel

Code
-50% LSHO 0770
AAZH 0045S
DVDI 0170
DVDI 0175

96

Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Eénpersoonslift elektrisch 11 meter 99,00 280,00
985,00
Aanhangwagen 500 kg aan ½ prijs 15,00
42,00
126,00
Harnasgordel
6,50
16,00
42,00
Vanglijn met valdemper 2 meter
6,50
16,00
42,00

Schaarlift 6 meter breedte 67 cm elektrisch

Schaarlift uitermate geschikt voor installatiewerkzaamheden in gebouwen. Past door zijn afmetingen
gemakkelijk in serviceliften van 1.000 kg.

•		Maximum platformhoogte 3,81 meter
•		Hefvermogen 227 kg (inclusief 2 personen), 91 kg uitschuifbaar platform
•		Gewicht 887 kg
•		Platformafmetingen 1,26 x 0,67 meter, uitschuifbaar tot 1,72 x 0,67 meter
•		Transportafmetingen 1,26 x 0,67 x 2,02 meter (lxbxh)
•		Snelheid 0,8 km/u met geheven platform
•		Transportsnelheid 4.0 km/u
•		Extra kleine draaicirkel 40 cm binnen en 1,55 meter buiten
•		Rijdt op hellingen tot 25% (14°)
•		Hoge capaciteit batterijen, goed voor een volledige werkdag
(batterijen 2 x 12 V -85 Ah 5h)
•		Gemakkelijk toegang via een gewone deur en te vervoeren in een lift
Verhuuraccessoires:
•		Harnasgordel
•		Vanglijn met valdemper 2 meter
•		Aanhangwagen 1.300 kg met laadklep
aan 50% van normaal huurtarief
• Signalisatiekegel

Code
-50% LSSL 0630
AAZH 0060S
DVDI 0170
DVDI 0175

Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Schaarlift elektrisch 6 meter
76,00 205,00
720,00
Aanhangwagen 1.300 kg aan ½ prijs 32,00
96,00
288,00
Harnasgordel
6,50
16,00
42,00
Vanglijn met valdemper 2 meter
6,50
16,00
42,00

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

HOOGWERKERS EN SCHAARLIFTEN
Schaarliften 8 en 10 meter breedte 81 cm elektrisch

Schaarliften 10 en 12 meter breedte 117 cm elektrisch

LSSL 0675

LSSL 0690

Schaarliften, aangedreven door batterijen (IP 53). Verrijdbaar op volle
hoogte op vlak terrein.

Model code
LSSL 0675
LSSL 0685
Werkhoogte maximum
8,10 meter
9,92 meter
Maximaal personen binnen 2 personen
2 personen
Maximaal personen buiten 2 personen
Platformhoogte
6,10 meter
7,92 meter
Hefvermogen
363 kg
227 kg
Platform lengte
2,26 meter
2,26 meter
Verlengd platform
2,26-3,18 meter
2,26-3,18 meter
Breedte
81 cm
81 cm
Transportsnelheid
3,5 km/u
3,5 km/u
Werksnelheid
0,8 km/u
0,8 km/u
Draaicirkel
2,13 meter
2,13 meter
Gewicht
1.621 kg
2.002 kg
Transportafmetingen
2,44 x 0,81 x 1,78
2,44 x 0,81 x 1,91 meter (lxbxh)
•		Het hefvermogen op het verlengd platform is beperkt tot 113 kg
•		Met scheefstanddetectie en alarm
•		Met 230 V batterijlader 25 A voor batterijen 24 V
•		Witte volrubberen niet markerende banden
Verhuuraccessoires:
•		Harnasgordel + vanglijn met valdemper 2 meter
•		Multi-transporter 2.625 kg aan 50% van normaal huurtarief
•		Signalisatiekegel
Alleen geschikt voor gebruik op vlak terrein.
Code
-50% LSSL 0675
-50% LSSL 0685
DVDI 0170
DVDI 0175
AAZH 0085S

Artikel
Schaarlift 8 meter
Schaarlift 10 meter
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter
Multi-transporter 2.600 kg aan ½ prijs

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/dag €/week €/4 weken
76,00 205,00
720,00
98,00 275,00
955,00
6,50
16,00
42,00
6,50
16,00
42,00
44,00 132,00
396,00

Schaarlift aangedreven door batterijen (IP 53). Verrijdbaar op volle
hoogte op vlak terrein.

Model code
LSSL 0687
LSSL 0690
Werkhoogte maximum
9,92 meter
11,75 meter
Maximaal personen binnen 3 personen
2 personen
Maximaal personen buiten 3 personen
1 persoon
Platformhoogte
7,92 meter
9,75 meter
Hefvermogen
454 kg
318 kg
Platform lengte
2,26 meter
2,26 meter
Verlengd platform
2,26-3,18 meter
2,26-3,18 meter
Breedte
116 cm
116 cm
Transportsnelheid
3,2 km/u
3,0 km/u
Werksnelheid
0,8 km/u
0,8 km/u
Draaicirkel
2,29 meter
2,29 meter
Gewicht
1.956 kg
2.364 kg
•		Het hefvermogen op het verlengd platform is beperkt tot 113 kg
•		Met scheefstanddetectie en alarm
•		Met 230 V batterijlader 25 A voor batterijen 24 V
•		Met witte niet markerende banden
Verhuuraccessoires:
•		Harnasgordel + vanglijn met valdemper 2 meter
•		Multi-transporter 2.625 kg aan 50% van normaal huurtarief (enkel voor model 10 meter)
•		Signalisatiekegel
Alleen geschikt voor gebruik op vlak terrein.
Code
-50% LSSL 0687
-50% LSSL 0690
DVDI 0170
DVDI 0175
AAZH 0085S

Artikel
Schaarlift 10 meter
Schaarlift 12 meter
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter
Multi-transporter 2.600 kg aan ½ prijs

€/dag €/week €/4 weken
98,00 275,00
955,00
132,00 370,00
1.285,00
6,50
16,00
42,00
6,50
16,00
42,00
44,00 132,00
396,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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HOOGWERKERS EN SCHAARLIFTEN
Schaarlift 12 meter breedte 81 cm elektrisch

Schaarlift 14 meter breedte 119 cm elektrisch

Kan via een deur van 83 x 205 cm rijden. Op vlak terrein verrijdbaar
tot een vloerhoogte van 7 meter.
Model code
LSSL 0695
		Werkhoogte maximum
11,75 meter
Maximum personen binnen
2 personen
Platformhoogte
9,75 meter
Hefvermogen
227 kg
Verlengd platform
2,26-3,18 meter
Breedte
81 cm
Transportsnelheid
3,5 km/u
Werksnelheid (tot 6,7 meter)
0,8 km/u
Draaicirkel
2,13 meter
Gewicht
2.352 kg
Transportafmetingen
2,43 x 0,81 x 2,03 meter (lxbxh)
• Het hefvermogen op het verlengd platform is beperkt tot 113 kg
• Automatische nivellering met stempels tot 5° helling
• Met 230 V batterijlader 25 A voor batterijen 24 V
Verhuuraccessoires:
• Harnasgordel
• Vanglijn met valdemper 2 meter
• Multi-transporter 2.625 kg aan 50% van normaal huurtarief
• Signalisatiekegel

AAZH 0085S
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Artikel
Schaarlift 12 meter
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter
Multi-transporter 2.600 kg aan
½ prijs

€/dag €/week €/4 weken
160,00 430,00
1.535,00
6,50
16,00
42,00
6,50
16,00
42,00
44,00

132,00

Model code
LSSL 0705
		Werkhoogte maximum
14 meter
Maximum personen binnen 3 personen
Platformhoogte
12 meter
Hefvermogen
350 kg
Platform lengte
2,26 meter
Verlengd platform
2,26-3,18 meter
Breedte
119 cm
Transportsnelheid
3,2 km/u
Werksnelheid
0,8 km/u
Draaicirkel
2,3 meter
Gewicht
3.221 kg
• Het hefvermogen op het verlengd platform is beperkt tot 113 kg
• Met scheefstanddetectie en alarm
• Met 230 V batterijlader 25 A voor batterijen 24 V
Verhuuraccessoires:
• Harnasgordel
• Vanglijn met valdemper 2 meter
• Signalisatiekegel
Alleen geschikt voor gebruik op vlak terrein.

Alleen geschikt voor gebruik op vlak terrein.
Code
-50% LSSL 0695
DVDI 0170
DVDI 0175

Schaarlift aangedreven door batterijen (IP 53). Verrijdbaar op volle
hoogte op vlak terrein.

396,00

Code
LSSL 0705
DVDI 0170
DVDI 0175

Artikel
Schaarlift 14 meter
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

€/dag
184,00
6,50
6,50

€/week
520,00
16,00
16,00

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

€/4 weken
1.815,00
42,00
42,00

VERKOOP
SERVICE
LEASING

www.hdwbelux.com

HOOGWERKERS EN SCHAARLIFTEN
Schaarlift 12 meter 4x4 diesel

Schaarlift 14 meter 4x4 diesel

Schaarlift met stempels voor de opstelling op hellingen of ongelijke oppervlakken. Voorzien van uitschuifbaar platform met 1,22 meter oversteek.
•		Werkhoogte maximaal 11,90 meter (platformhoogte 9,96 meter)
•		Hefvermogen 454 kg
•		Gewicht 3.882 kg
•		Breedte 1,75 meter
•		Maximale platformafmetingen 4,32 x 1,60 meter (lxb)
•		Uitschuifbaar platform 1,52 meter
•		Afmetingen 3,12 x 1,75 x 2,59 meter (lxbxh)
•		Maximale aantal personen: 4 personen bij binnen gebruik en 2 personen bij buiten
gebruik
•		Automatisch nivellerende stempels
•		Met schuim gevulde banden voor ruw terrein
•		Transportsnelheid 5,6 km/u, werksnelheid 0,5 km/u, rijden tot 11,75 meter
werkhoogte
•		Geschikt voor hellingen tot 35% in neergelaten toestand
•		Neerklappende leuningen voor een lage passagehoogte (1,92 meter)
•		Hydraulische remmen op de 4 wielen
•		Diagnosepaneel op het platform
•		Stopcontact 230 V op het platform
•		Dieselmotor Kubota 20 pk
Verhuuraccessoires:
•		Harnasgordel
•		Vanglijn met valdemper 2 meter
•		Signalisatiekegel
Code
LSSL 0725
DVDI 0170
DVDI 0175
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Artikel
Schaarlift 4x4 diesel 12 meter
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

€/dag
184,00
6,50
6,50

€/week
520,00
16,00
16,00

€/4 weken
1.815,00
42,00
42,00

Schaarlift met stempels voor de opstelling op hellingen of ongelijke oppervlakken. Voorzien van uitschuifbaar platform met 0,91 meter oversteek.
•		Werkhoogte maximaal 14,2 meter (platformhoogte 12,2 meter)
•		Hefvermogen 360 kg
•		Gewicht 4.200 kg
•		Breedte 1,6 meter
•		Maximale platformafmetingen 3,71 x 1,6 meter (lxb)
•		Uitschuifbaar platform 0,91 meter
•		Afmetingen 2,67 x 1,75 x 2 meter (lxbxh)
•		Maximaal 3 personen op platform bij buiten gebruik
•		Automatisch nivellerende stempels
•		Met schuim gevulde banden voor ruw terrein
•		Transportsnelheid 5,6 km/u, werksnelheid 0,5 km/u, rijden tot 14,20 meter
werkhoogte
•		Geschikt voor hellingen tot 35% in neergelaten toestand
•		Neerklappende leuningen voor een lage passagehoogte (2 meter)
•		Hydraulische remmen op de 4 wielen
•		Diagnosepaneel op het platform
•		Stopcontact 230 V op het platform
•		Dieselmotor Kubota 25 pk
Verhuuraccessoires:
•		Harnasgordel
•		Vanglijn met valdemper 2 meter
•		Signalisatiekegel

Code
LSSL 0740
DVDI 0170
DVDI 0175

Artikel
Schaarlift 4x4 diesel 14 meter
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

€/dag
227,00
6,50
6,50

€/week
640,00
16,00
16,00

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

€/4 weken
2.230,00
42,00
42,00

HOOGWERKERS EN SCHAARLIFTEN
Schaarlift 18 meter 4x4 diesel

Valbeveiliging

Vermijd valgevaar bij werkzaamheden op hoogte of in omstandigheden met hoogteverschillen door het dragen van valbeveiliging.

•		Veilig werken op hoogte
•		Valbeveiliging voor het stoppen van een val van een hoogte van meer
dan 2,5 meter
•		Veiligheidsharnas voorzien van 2 ankerpunten, 1 op de rug en 1 op de borst
•		Met borstband en snelsluiting
Code
DVDI 0170
DVDI 0175

Artikel
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

€/dag
6,50
6,50

€/week
13,00
16,00

€/4 weken
13,00
42,00

Schaarlift met stempels voor de opstelling op hellingen of ongelijke
oppervlakken. 4x4 wielaandrijving met pendelas die ruw terrein volgt.
•		Werkhoogte maximum 18,15 meter (platformhoogte 16,15 meter)
•		Hefvermogen 680 kg
•		Gewicht 7.632 kg
•		Breedte 2,29 meter
•		Maximale platformafmetingen 6,6 x 1,83 meter (lxb)
•		Links en rechts uitschuifbare platformen 1,52 en 1,22 meter
•		Afmetingen 4,88 x 2,29 x 3,20 meter (lxbxh)
•		Maximaal 6 personen op platform bij buiten gebruik
•		Automatisch nivellerende stempels
•		Met schuim gevulde banden voor ruw terrein
•		Transportsnelheid 8 km/u, werksnelheid 1,1 km/u rijden tot 11 meter werkhoogte
•		Geschikt voor hellingen tot 40% (22°) in neergelaten toestand
•		Neerklappende leuningen voor een lage passagehoogte (2,47 meter)
•		Hydraulische remmen op de 4 wielen
•		Diagnosepaneel op het platform
•		Stopcontact 230 V op het platform
•		Dieselmotor Deutz 48 pk
Verhuuraccessoires:
•		Harnasgordel
•		Vanglijn met valdemper 2 meter
•		Signalisatiekegel

Code
LSSL 0755
DVDI 0170
DVDI 0175

Artikel
Schaarlift 4x4 diesel 18 meter
Harnasgordel
Vanglijn met valdemper 2 meter

€/dag
292,00
6,50
6,50

€/week
820,00
16,00
16,00

SAFETY FIRST

WERK VEILIG OP
HOOGTE SAMEN
MET EURO RENT.
Wij verhuren een breed gamma aan
hoogwerkers en schaarliften. Maar ook met
onze steigers, trappentorens, bouwliften,
dakrand- en valbeveiliging voorkom je een val.

€/4 weken
2.875,00
42,00
42,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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HOUTBEWERKING EN PARKETSCHUURMACHINES
Parket bandschuurmachine met stofzuiger

HOUTBEWERKING
EN PARKETSCHUURMACHINES

Voor het opschuren van parket en houten plankenvloeren.
Volledig stofvrij werken door ingebouwde stofzuiger.

parketschuurmachines | 102
schuurmachines | 105
schaaf- en freesmachines | 107
zaagmachines | 108
nagelapparaten | 110
nietmachines | 111
bandschroefmachines | 111

•		Ook geschikt om oneffenheden en oude verflagen te verwijderen
•		Werkbreedte 20 cm
•		Gewicht 43 kg
•		Toerental schuurrol 3.300 t/min, vermogen 1,5 kW, 230 V
•		Met papieren wegwerp stofzak voor de stofzuiger
Verhuuraccessoires:
•		Kantenschuurmachines
Verkoopproducten:
•		Schuurband 200 x 480 mm
•		Korrel 24 voor boenwaslagen, beschadigde en oneffen vloeren, het verwijderen
van vernis en verflagen
•		Korrel 60 voor het naschuren van grof schuurwerk en het nivelleren van
plankenvloeren
•		Korrel 120 voor de laatste schuurbeurt
•		Papieren wegwerp stofzakken per 5 st.
•		V33 afwerkings- en onderhoudsproducten

Code
HOPA 0190

102

Artikel
Parketschuurmachine met stofzuiger

€/dag
48,00

€/week
119,00

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

€/4 weken
356,00

HOUTBEWERKING EN PARKETSCHUURMACHINES
Parket bandschuurmachine

Voor het opschuren van parket en houten plankenvloeren.

•		Ook geschikt om oneffenheden en oude verflagen te verwijderen
•		Werkbreedte 20 cm
•		Gewicht 44 kg
•		Toerental schuurrol 3.300 t/min, vermogen 1,5 kW, 230 V
•		Met stofafzuiging
Verhuuraccessoires:
•		Kanten- en vlakschuurmachines voor parket tegen speciaal tarief
Verkoopproducten:
•		Schuurband 200 x 480 mm
•		Korrel 24 voor boenwaslagen, beschadigde en oneffen vloeren, het verwijderen
van vernis en verflagen
•		Korrel 60 voor het naschuren van grof schuurwerk en het nivelleren van
plankenvloeren
•		Korrel 120 voor de laatste schuurbeurt
• Papieren wegwerp stofzakken
•		V33 afwerkings- en onderhoudsproducten

Parketschuurmachine professioneel

Voor het opschuren van parket en houten vloeren.

•		Bandschuurmachine voor professioneel gebruik
•		Werkbreedte 20 cm
•		Gewicht 68,5 kg
•		Schuurdiepte instelbaar
•		Toerental schuurrol 2.400 t/min, vermogen 2,2 kW, 230 V
•		Met stofafzuiging en stofzak
Verhuuraccessoires:
•		Kantenschuurmachines
Verkoopproducten:
•		Schuurband 200 x 750 mm
•		Korrel 16 voor grote oneffenheden
•		Korrel 24 voor boenwaslagen, beschadigde en oneffen vloeren
•		Korrel 40 voor verdere afwerking
•		Korrel 60 voor fijnere afwerking of nieuwe effen vloeren
•		Korrel 100 voor eindafwerking
•		V33 afwerkings- en onderhoudsproducten

Speciale tarieven voor sets met band- en vlakschuurmachine.

Promo
Promo

Code
HOPA 0140
HOPA 0131S
HOPA 0132S

Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Parket bandschuurmachine
35,00 86,00
259,00
Band- en kantenschuurmachine
48,00 120,00
360,00
Band- + kanten- + vlakschuurmachine 67,00 167,50
502,00

Code
HOPA 0130

Artikel
Parketschuurmachine professioneel

€/dag
63,00

€/week
189,00

€/4 weken
567,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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HOUTBEWERKING EN PARKETSCHUURMACHINES
Parket kantenschuurmachines

Parket vlakschuurmachine 60 x 30 cm

Voor de kantafwerking van parket of houten vloeren tot tegen de
plinten of onder radiators.

Voor het opschuren van houten vloeren met kleine oneffenheden of
lichte beschadigingen. Ook bruikbaar tussen 2 lagen vernis of lak.

Speciale tarieven voor sets met band- en vlakschuurmachine.

Speciale tarieven voor sets met kanten- en bandschuurmachine.

•		Model HOPA 0170: kantenschuurmachine met lange neus voor gebruik onder
radiatoren of op moeilijk bereikbare plaatsen zoals trappen
•		Handmachines met een werkbreedte van 17,5 cm
•		Toerental schuurschijf 3.000 t/min, vermogen 1,25 kW, 230 V
•		Met stofafzuiging
Verkoopproducten:
•		Schuurpapier ø 175 cm
•		Korrel 24 voor boenwaslagen, beschadigde en oneffen vloeren, het verwijderen
van vernis en verflagen
•		Korrel 40 voor het naschuren van grof schuurwerk en het nivelleren van
plankenvloeren
•		Korrel 120 voor de laatste schuurbeurt
•		Papieren wegwerp stofzakken
•		V33 afwerkings- en onderhoudsproducten

Promo
Promo
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Code
HOPA 0160
HOPA 0170
HOPA 0131S
HOPA 0132S

Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Parket kantenschuurmachine
21,00 52,00
156,00
Kantenschuurmachine radiator
21,00 52,00
156,00
Band- en kantenschuurmachine
48,00 120,00
360,00
Band- + kanten- + vlakschuurmachine 67,00 167,50
502,00

•		Te gebruiken met zelfklevend schuurpapier of schuurpad
•		Trilschuurmachine die zeer gelijkmatig schuurt
•		Vermogen 750 W 230 V
•		Gewicht 43 kg plus extra gewicht 10 kg
Verhuuraccessoires:
•		Kanten- en bandschuurmachines voor parket tegen speciaal tarief
Verkoopproducten:
•		Schuurpapier 600 x 300 mm
•		Korrel 24 om oude boenwaslagen af te schuren
•		Korrel 40 voor verdere afwerking of nieuwe vloeren
•		Korrel 80 voor fijne eindafwerking
•		Korrel 120 om oude vernislagen mat te schuren
•		Schuurpad 600 x 300 mm om licht te schuren tussen vernislagen
•		V33 afwerkings- en onderhoudsproducten

Promo

Code
Artikel
€/dag €/week €/4 weken
HOPA 0180 Parket vlakschuurmachine
27,00
67,50
203,00
HOPA 0132S Band- + kanten- + vlakschuurmachine 67,00
167,50
502,00

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

HOUTBEWERKING EN PARKETSCHUURMACHINES
Woodboy rotatieve schuurmachine

Vlakschuurmachine

Handmachine voor het opschuren van hout, metaal, carrosserie enz.
• Excentrische aandrijving, vermogen 300 W, 230 V
• Schuurzool 114 x 228 mm met klemmen
• 20.000 schuurbewegingen/minuut
• Met stofzak
Verkoopproducten:
• Schuurpapier 114 x 280 mm: korrel 40, 60, 80 en 120
Code
HODI 0250

HOPA 0171

Artikel
Parket vlakschuurmachine met stofzak

€/dag
11,20

€/week
28,00

€/4 weken
84,00

Voor het vernieuwen van afgewerkte vloeren en voor de eindafwerking
van geschuurde vloeren. Ook bruikbaar tussen 2 lagen vernis of lak.

•		Te gebruiken met een tussenpad en zelfhechtend schuurpapier of schuurgaas
•		Lage draaisnelheid 150 t/min
•		Vermogen 1.000 W, 230 V
•		Gewicht 32 kg
Verhuuraccessoires:
•		Stofzuiger fijn stof (voor HOPA 0172)
•		Kanten- en bandschuurmachines
Verkoopproducten:
•		Tussenpad dubbelzijdig schuurpapier en schuurgaas ø 380 mm
•		Korrel 24 voor het schuren van, beschadigde en oneffen vloeren,
het verwijderen van vernis, boenwas en verf
•		Korrel 40 voor het naschuren van extra grof schuurwerk en het nivelleren van
oude zachte plankenvloeren
•		Korrel 60 voor grof naschuren
•		Korrel 80 voor het naschuren van grof schuurwerk en het schuren van zachte
plankenvloer
•		Korrel 120 voor de laatste schuurbeurt en tussen afwerkingslagen
•		V33 afwerkings- en onderhoudsproducten
•		Papieren wegwerp stofzakken (voor HOPA 0171)
Code
HOPA 0172
HOPA 0171
ONST 0100
ONST 0085

Artikel
Woodboy
Woodboy voorzien van stofzuiger
Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 15 liter
Stofzuiger fijn stof 35 liter

€/dag
32,50
44,00
49,00
31,00

€/week
81,00
110,00
147,00
93,00

€/4 weken
243,00
330,00
441,00
279,00

STOFVRIJ
WERKEN
Bescherm je tegen kwartsstof tijdens
mechanische bewerkingen en
zorg voor een goede bronafzuiging.
Huur een machine
met aangepaste stofafzuiging
samen met een fijn stof stofzuiger
en HEPA luchtreinigers.

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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HOUTBEWERKING EN PARKETSCHUURMACHINES
Plafond- en wandschuurmachine GYPROC

Bandschuurmachine handmodel

Voor het effen schuren van bepleistering of gipsplaten (Gyproc).
Met een groot werkbereik, zonder steiger, voor plafonds en wanden.
• Vermogen 500 W, 230 V
• Maximum werkhoogte 3,2 meter
• Regelbaar toerental 1.000 - 1.650 t/min
• Schuurschijf ø 225 mm
• Gewicht 4,8 kg
Verhuuraccessoires:
• Stofzuiger voor fijn stof
Verkoopproducten:
• Schuurpapier ø 225 mm: korrel 40, 80, 150 en 240

Code
ONDI 0960
ONST 0085

Artikel
€/dag
Plafond- en wandschuurmachine GYPROC 37,00
Stofzuiger fijn stof 35 liter
31,00

€/week
110,00
93,00

€/4 weken
330,00
279,00

Voor zwaarder schuurwerk aan deuren, planken, balken enz.
• Vermogen 1.200 W, 230 V
• Variabele snelheid
• Gewicht 5,2 kg
Verhuuraccessoires:
• Spanvijs met 1,5 meter klembereik
Verkoopproducten:
• Schuurbanden 110 x 620 mm: korrel 40, 80, 100 en 120

Code
HODI 0260

Artikel
Bandschuurmachine

€/dag
13,50

€/week
40,50

€/4 weken
121,00

Roterende schuurmachine
Handmachine voor het opschuren van hout, metaal, carrosserie enz.
• Excentrische aandrijving, vermogen 350 W, 230 V
• Schuurcirkel 2,8-6,2 mm
• Variabele snelheid
• Gewicht 2,5 kg
• Met aansluiting voor stofzuiger en stofzak
Verhuuraccessoire:
• Stofzuiger voor fijn stof
Verkoopproducten:
• Schuurpapier ø 150 mm: korrel 25, 50, 80, 120, 180 en 320
Code
HODI 0230
ONST 0085
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Artikel
Roterende schuurmachine
Stofzuiger fijn stof 35 liter

€/dag
18,50
31,00

€/week
55,00
93,00

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

€/4 weken
165,00
279,00

HOUTBEWERKING EN PARKETSCHUURMACHINES
Schaafmachine

Bovenfreesmachine ø 12 mm

Handmachine voor het op maat schaven van planken, balken enz.
• Vermogen 720 W, 230 V, 14.000 t/min
• Schaafbreedte 82 mm, spaandiepte tot 3 mm
• Verstelbare sponningdiepte tot 25 mm
• Gewicht 3,4 kg
Verhuuraccessoires:
• Spanvijs met 1,5 meter klembereik
Verkoopproducten:
• Supplement aankoop messenset

Code
HODI 0220

Artikel
Schaafmachine

Voor het frezen van gaten en sleuven in hout of kunststof. Ook
geschikt voor profiel- en sponningsfrezen voor kantafwerking en
constructies.
•
•
•
•
•

Vermogen 2.000 W, 230 V
Traploos regelbaar toerental 8.000-22.000 t/min
Spantang voor frezen met as 12 mm; met verloopbussen voor 6 en 8 mm frezen
Instelbare freesdiepte tot 65 mm, met parallelgeleider
Gewicht 5,3 kg

Let op! Deze machine wordt zonder frezen verhuurd.

€/dag
16,20

€/week
40,50

€/4 weken
121,00

Code
HODI 0210

Artikel
Bovenfreesmachine

€/dag
19,50

€/week
49,00

€/4 weken
146,00

Haakse boormachine
Om te boren in metaal of hout op plaatsen waar de ruimte beperkt is.
•
•
•
•

Vermogen 500 W, 230 V
Capaciteit in metaal ø 10 mm
Variabele snelheid 500 – 2.300 t/min, L + R
Met handgreep en boorkopsleutel

Code
BBBO 0020

Artikel
Haakse boormachine

€/dag
18,00

€/week
45,00

€/4 weken
135,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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HOUTBEWERKING EN PARKETSCHUURMACHINES
Afkort- en verstekzagen

Combinatie zaagmachine

HOCI 0030

Voor het afkorten en in verstek zagen van planken, balken, profielen
en latten.
•
•
•
•
•

Met telescopische geleiding van de zaagmachine
Met diepteregeling, verstekinstelling en kantelinstelling zaagblad
Vermogen 1.050 W (HOCI0030) of 1.500 W (HOCI0040), 230 V
Zaagblad ø 216 mm
Zaagdiepte 90° en in verstek 45° 65 mm, dubbel verstek links 45° 45 mm
(HOCI0030) of 105 mm en in verstek 45° 105 mm (HOCI0040)
• Maximum zaagbreedte 110 mm (HOCI0030) of 305 mm (HOCI0040)
• Voorzien van stofzak
• Gewicht 13,8 kg (HOCI 0030) of 27 kg (HOCI 0040)
Verhuuraccessoires:
• Zaagblad ø 216 mm voor aluminium en plastiek 54 tanden
• Zaagbladen ø 216 mm voor hout 30 of 48 tanden
Code
HOCI 0030
HOCI 0040

Artikel
Afkortzaagmachine
Afkortzaagmachine

Max. breedte
216 mm
305 mm

€/dag
23,00
37,00

€/week
68,00
110,00

€/4 weken
204,00
330,00

Voor het afkorten en overlangs doorzagen van planken, balken,
profielen en latten. Precies werken met geïntegreerde laser.
• Combineert kap- en verstekzaag en tafelzaag in één machine
• Grote zaagtafel van 325 x 475 mm
• Vermogen 1.800 W, 230 V
• Zaagblad ø 305 mm
• Zaagdiepte tafel 51 mm
• Zaagdiepte 0° 95 x 150 mm, 45° verstek 95 x 90 mm
• Aansluiting voor stofafzuiging
• Gewicht 21 kg
Verhuuraccessoire:
• Zaagblad voor hout 72 tanden
• Stofzuiger voor fijn stof
Code
HOCI 0045
ONST 0085

Artikel
Combinatie zaagmachine
Stofzuiger fijn stof 35 liter

€/dag
37,00
31,00

€/week
110,00
93,00

€/4 weken
330,00
279,00

Deurtrimmer
Voor het nauwkeurig aanpassen van deuren of lijsten en het inzagen
van reeds geïnstalleerde plinten.
• Handmachine
• Gewicht 7 kg
• Hoogtebereik 6 tot 46 mm
• Zaagdiepte tot 50 mm
• Zaagblad uit hard metaal ø 165 mm
• Vermogen 710 W, 230 V, 6.500 t/min
Verhuuraccessoires:
• Forfait voor het slijpen van het gehuurde zaagblad

Code
HODI 0225
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Artikel
Deurtrimmer

€/dag
29,00

€/week
72,50
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€/4 weken
218,00

HOUTBEWERKING EN PARKETSCHUURMACHINES
Handcirkelzaag

Reciprozagen

BODI 0200

Wendbare zaagmachine om openingen in voorzetwanden of muren te
maken. Voor het zagen van hout, profielen en buizen.

Voor het verzagen van hout, triplex, multiplex, MDF enz.
•
•
•
•

Instelbare zaagdiepte en instelbaar onder een hoek tot 45°
Met instelbare geleider om evenwijdig te zagen
Dubbel geïsoleerd en met spindelblokkering
Zaagdiepte 90° 66 mm, in verstek 45° 48 mm
Model
Zaagblad
Centergat Gewicht
Toerental
HOCI 0020
ø 190 mm
30 mm
4,7 kg
5.800 t/min
Verhuuraccessoire:
• Spanvijs met 1,5 meter klembereik
Code
HOCI 0020

€/dag
16,20

Vermogen
1,3 kW 230 V

€/week
40,50

Verkoopproducten - zaagblad:
• voor hout met nagels, kunststof en polyester met zaagbladlengte 150 en 200 mm
• voor metaal, stalen pijpen, non-ferro met zaagbladlengte 225 mm
• all purpose voor metaal, aluminium, glasvezel en cementgebonden spaanplaat
met zaagbladlengte 150 en 305 mm
• voor cellenbeton en gipsplaat polyester
met zaagbladlengte 305 en 400 mm
€/4 weken
121,00

Tafelzaagmachine 230 V

• Zacht en hardhout in de dwars en lengterichting
• Bekistingsplaten, ruwe spaanderplaten
• Gasbetonstenen en cementgebonden vezelplaten
• Zaagdiepte 110 mm max.
• Vermogen 3,1 kW, 230 V
Verhuuraccessoire:
• Widia zaagblad ø 400 mm
Artikel
Tafelzaagmachine 127 mm

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

BODI 0195

Artikel
Reciprozaag, slaglengte 29 mm
Reciprozaag met buizenklem,
slaglengte 26 mm

€/dag
27,00

€/week
81,00

€/4 weken
243,00

32,50

97,50

292,50

Decoupeerzaagmachine

Universele bouwzaag met onderstel voor het verzagen van houten
balken, planken, platen en latten.

Code
-50% HOTA 0105

Code
BODI 0200

€/dag
37,00

€/week
92,00

€/4 weken
275,00

Wendbare wipzaag voor hout, non-ferro en kunststof. Ook geschikt
voor het zagen van ronde gaten met de centreergeleiding.
• Kan hout zagen tot maximaal 65 mm
• Instelling pendelbeweging voor zachtere materialen
• Vermogen 570 W, 230 V, 3.200 t/min
Verkoopproducten:
• Zaagbladen voor hout (per 5 stuks)
• Zaagbladen voor metaal (per 5 stuks)
Code
HODI 0190

Artikel
Decoupeerzaag

€/dag
13,50

€/week
33,50

€/4 weken
101,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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HOUTBEWERKING EN PARKETSCHUURMACHINES
Nagelapparaat hout op batterijen

Nagelpistolen perslucht

SCDE 0300

Volautomatisch nagelpistool voor houten constructies, houtskeletbouw, schuttingen en andere timmerwerken. Werkt met een krachtige
herlaadbare Li-ion batterij van 18 V. Géén gaspatronen, compressor of
luchtslangen nodig!
• Magazijncapaciteit 110 DA-nagels (ø 1,8 mm) op strip
• Regelbare nageldiepte voor een nauwkeurige afwerking
• Met LED licht voor een goed zicht in donkere hoeken
• Met reservebatterij Li-ion 18 V
• Korte herlaadbeurten: tot 80% in 15 minuten, volledig opgeladen in 45 minuten
• Capaciteit 600 nagels per opgeladen batterij
• Voor T-nagels (type DA) in RVS-inox en blank
Verkoopproducten:
• Blanke T-nagels op strip, 2.000 stuks: lengte 38-45-50-57 mm
• Inox T-nagels, 2.000 stuks: lengte 38-50 mm
Zonder patronen of compressor.

Code
SCDE 0283

Artikel
Nagelapparaat op batterijen

€/dag
39,00

€/week
97,00

€/4 weken
292,00

Persluchtpistolen voor het aanbrengen van afwerknagels en
verloren kopnagels op strip.

• SCDE 0290 en 0300 nagelpistolen voor het bevestigen van plinten, latten,
panlatten en sierlijsten met T-nagels
• SCDE 0310 nagelpistool voor ronde nagels tot 90 mm voor timmerwerk,
betonbekisting, dakbeschot of tegelwerk
Verhuuraccessoires:
• Compressor 280 l/min, 230 V, 8 bar (SCDE 0290)
• Compressor 330 l/min, 230 V, 10 bar (SCDE 0300 en 0310)
• Luchtdarm ø 8 mm, lengte 15 meter
Verkoopproducten:
• T-nagels in verscheidene lengtes
• Inox nagels
• Ronde, ring en latnagels
Code
SCDE 0290
SCDE 0300
SCDE 0310
PNCO 0175
PNCO 0190
PNTO 0340

Nagelpistool voor:
T-nagels 15 - 42 mm
T-nagels 32 - 64 mm
Ronde nagels 50 - 90 mm
Compressor 8 bar
Compressor 10 bar
Luchtdarm 8 mm, 15 meter

Verbruik
47 l/min
110 l/min
280 l/min

€/dag
23,00
27,00
39,00
16,00
32,00
4,50

€/week
57,00
67,50
97,00
48,00
96,00
13,50

€/4 weken
170,00
203,00
292,00
144,00
288,00
39,00

Nagelapparaat hout met gaspatroon
Volautomatisch nagelpistool voor houten dakconstructie,
houtskeletbouw, schuttingen en andere timmerwerken.

• Magazijncapaciteit 60 nagels op strip
• Capaciteit: 2.500 nagels/geladen accu, 1.000 nagels/gaspatroon
• Instelbare inslagdiepte
• Met batterij (2 stuks) en batterijlader
Verkoopproducten:
• Nagels op strip, ø 2,8-3,1 mm, lengte 50 tot 90 mm (sets met gaspatronen)

Code
SCDE 0370
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Artikel
Nagelapparaat hout

€/dag
31,00

€/week
78,00
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€/4 weken
235,00

HOUTBEWERKING EN PARKETSCHUURMACHINES
Nietmachines perslucht

Bandschroefmachine 230 V Gyproc

SCDE 0350

Voor het vastnieten van stofferingen, isolatiemateriaal, plafondtegels,
gipsplaten, glaslatten enz.
Verhuuraccessoires:
• Compressor 280 l/min, 230 V, 8 bar
• Luchtdarm ø 8 mm, lengte 15 meter
Verkoopproducten:
• Galvanisé nieten 12 mm tot 38 mm

Code
SCDE 0350
SCDE 0360
PNCO 0175
PNTO 0340

Nietmachine voor: Verbruik
10 - 38 mm
62 l/min
38 mm gyproc
62 l/min
Compressor 8 bar
Luchtdarm ø 8 mm, 15 meter

Handige schroefmachine om snel gipsplaten, cement en glas
gebonden vezelplaat, underlayment, hardschuim isolatie vast te
zetten op Metal Stud of hout.

• Slechts 1 type schroef nodig ongeacht ondergrond van Metal Stud of hout
• Schroeflengtes van 25 tot 55 mm te verwerken, schroefdiameter 3,5 tot 5,5 mm
• Magazijncapaciteit: 50 schroeven op strip
• Hoge werksnelheid door krachtige 2.500 RPM motor, variabele snelheid
• Moeilijke hoeken, makkelijk bereikbaar
• Snelle bit wissel
Verkoopproducten:
• Schroeven op band 35 x 3,9 mm Gyproc op Metal Stud/hout (1.000 st)
• Bit 174 mm

€/dag
21,00
30,00
16,00
4,50

€/week
52,00
90,00
48,00
13,50

€/4 weken
156,00
270,00
144,00
39,00

Code
SCDE 0390

Artikel
Bandschroefmachine 230 V Gyproc

€/dag
27,00

€/week
67,50

€/4 weken
203,00

TE KOOP - NAGELS EN NIETEN
Ook voor al uw nagels en nieten kunt u terecht bij Euro Rent.
Wij hebben alle soorten en maten nagels en nieten altijd op voorraad.
Bekijk op eurorent.be ons volledige assortiment,
koop uw nagels en nieten direct bij het huren
van uw machine en bespaar tijd en geld.

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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LASERS EN MEETINSTRUMENTEN
Laserwaterpas horizontaal

LASERS EN
MEETINSTRUMENTEN

laserwaterpassen | 112
laserafstandsmeters | 114
kruislijnlaser | 114
scanners | 115
meters | 116
rioolcamera's | 118
rookgenerator | 118

Ideale bouwlaser voor het uitzetten van hoogtes, uitlijnen van
bekistingen, vaststellen van afgraving en verhoging.
Ook zeer geschikt bij het aanleggen van zwembaden en terrassen.

• Compleet geleverd met statief, ontvanger en meetlat; alles netjes in 1 robuuste koffer
• Om hoogteverschillen te bepalen binnen een diameter van maximum 300 meter
• Automatische nivellering met een nauwkeurigheid van ± 3 mm op een afstand
van 30 meter
• Ontvanger met LCD scherm indicaties aan voor- en achterkant en een goed
hoorbaar geluidssignaal
• De laser werkt 80 uur met 2 batterijen D 1,5 V
Complete set met statief, ontvanger en meetlat.
Code
BOLA 0400

Artikel
Bouwlaser horizontaal

€/dag
41,00

€/week
123,00

€/4 weken
369,00

Riool laserwaterpas
Rioollaser voor het plaatsen van buizen vanaf 150 mm.
•
•
•
•

Richten van de laserstraal met toetsen, bereik tot 150 meter
Met doelplaatje en afstandsbediening voor een perfecte afstelling
Digitale aanduiding van de helling (%) tot 3 cijfers na de komma
Scherm met ingebouwde verlichting

Code
BOLA 0430
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Artikel
Riool laserwaterpas

€/dag
78,00

€/week
234,00
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€/4 weken
702,00

LASERS EN MEETINSTRUMENTEN
Laserwaterpas horizontaal en verticaal

Waterpastoestel

Minimum afstand 50 meter en een vergroting van 26 maal.
• Voor het horizontaal uitzetten van een referentiehoogte
• Zelfnivellerend
Verhuuraccessoires:
• Aluminium driepoot
• Telescopische meetbaak

BOLA 0408

Horizontaal en verticaal aanduiden van een vlak voor constructies,
vloeren, muren en plafonds bij bouwwerken.

Code
BOLA 0360
BOLA 0370
BOLA 0380

Artikel
Waterpastoestel
Aluminium driepoot
Telescopische meetbaak

€/dag
25,00
10,00
4,60

€/week
75,00
30,00
13,60

€/4 weken
225,00
90,00
41,00

Dubbele hellingslaser

• Met ontvanger voor een meetbereik tot maximum 300 meter
• Met afstandsbediening reikwijdte tot maximum 200 meter (speciale IR lens)
• Nauwkeurigheid 0,5 mm/10 meter (10 arc sec)
• Zelfnivellerend met automatische start van de laserstraal
• HI controle/alarm als de hoogte van de laser verstoord wordt (600 t/min)
• Rotatiesnelheid instelbaar (4 snelheden)
• Zwaaibeweging 4°, 45°, 90° of 180°
• Laserstraal kan ingesteld worden onder een helling
• De laser kan ook los opgesteld worden
Verhuuraccessoires:
• Ontvanger voor graafmachines
• Universele laserhouder
• Telescopische meetbaak
• Aluminium driepoot
• Driepoot 4 meter

Aanduiden van dubbele hellingen voor grondwerken, egalisatie en
drainagewerken, maatvoering en wegenbouw.

Code
BOLA 0408
BOLA 0410
BOLA 0370
BOLA 0380
BOLA 0420
BOLA 0415

Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Laserwaterpas horizontaal/verticaal 300 meter 67,00 201,00
603,00
Laserwaterpas horizontaal/verticaal 300 meter 67,00 201,00
603,00
Aluminium driepoot
10,00
30,00
90,00
Telescopische meetbaak
4,60
13,60
41,00
Driepoot 4 meter
28,00
84,00
252,00
Ontvanger graafmachine
24,00
72,00
216,00

• Regelbereik voor hellingen tot 9,99%, bereik tot 300 meter
Verhuuraccessoires:
• Ontvanger voor graafmachine
• Driepoot hellingslaser
• Driepoot 4 meter
Code
Artikel
€/dag
€/week
BOLA 0412
Dubbele hellingslaser 300 meter
81,00
243,00
BOLA 0415
Ontvanger graafmachine
24,00
72,00
BOLA 0414
Driepoot hellingslaser
16,50
49,00
BOLA 0420
Driepoot 4 meter
28,00
84,00

€/4 weken
729,00
216,00
146,00
252,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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LASERS EN MEETINSTRUMENTEN
Laserafstandsmeters 60 en 200 meter

Kruislijnlaser inclusief ontvanger en toebehoren

BOLA 0310

Meet afstanden en bereken oppervlakten of volumes met één druk op
een knop. Meet de hoogte of de breedte op afstand met driehoeksfunctie.
•
•
•
•

60 meter model meetbereik vanaf 5 cm, ± 1,5 mm nauwkeurigheid
200 meter model meetbereik vanaf 5 cm, ± 1 mm nauwkeurigheid
200 meter model met digitale zoeker met 4x zoom, kleurenscherm
Displayverlichting, uitstekend leesbaar in het donker

Code
BOLA 0300
BOLA 0310

Artikel
Afstandsmeter 60 meter
Afstandsmeter 200 meter

€/dag
11,40
18,00

€/week
29,00
44,00

Uiterst nauwkeurige kruislijnlaser voor horizontaal en verticaal
aanduiden van een vlak of loodlijnen voor constructies, vloeren,
muren en plafonds bij bouwwerken en afbouw.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€/4 weken
87,00
132,00

360° horizontale lijnprojectie
Hoeken van 90° uitzetten
Tot 4 verticale laserlijnen met snijpunt boven de laser
Schietloodsfunctie voor precieze positioneringen
Nauwkeurigheid 1 mm/10 m
Zelfstellend door middel van elektrische servo motoren
Met ontvanger voor een meetbereik tot 50 m
Werkt met netadapter 230 V of met 4 herlaadbare AA batterijen (gebruiksduur 6 uur)
Complete set inclusief ontvanger, telescopisch statief 3 meter, wandhouder,
laserbril, doelplaatje en lader

Code
BOLA 0395

Artikel
Kruislijnlaser

€/dag
44,00

€/week
132,00

€/4 weken
396,00

Digitale waterpasdarm ± 2,5 meter
Om niveauverschillen nauwkeurig op te meten op bouwplaatsen.
•
•
•
•
•

Verticaal meetbereik: 2,5 meter boven en onder het referentiepunt
Nauwkeurigheid ± 2 mm
Maximale meetafstand 48 meter (lengte slang 25 meter)
Met koffer
Afmetingen 45 x 42 x 15 cm (lxbxh)

Code
BOLA 0330
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Artikel
Digitale waterpasdarm

€/dag
33,00

€/week
82,50
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€/4 weken
244,00

LASERS EN MEETINSTRUMENTEN
Scanner ondergrondse leidingen - basis

Scanner ondergrondse leidingen - pro

Voor het opsporen van elektriciteits-, water- en gasleidingen in de
grond. Traceert ook telefoon-, internet- en TV-kabels.
•
•
•
•

Basisunit met zender in te pluggen in een stopcontact nabij bekabeling
Eenvoudig in gebruik met LED indicaties op de basisunit
Display met info op scanner, aanduiding diepte
Geluidssignalen en visuele indicaties bij detectie

Code
DVDI 0330

Artikel
Scanner leidingen met basisunit

€/dag
43,00

€/week
108,00

€/4 weken
324,00

DVDI 0340

Muurscanner professional tot 200 mm diepte

DVDI 0345

Voor het opsporen en het nauwkeurig lokaliseren van ondergrondse
elektriciteitskabels, kabelnetwerken of gas- en waterleidingen.

Localiseert nauwkeurig alle soorten elektrische leidingen,
ijzer en non-ferrometaal, kunststof en houten
onderconstructies tot op een diepte van max. 200 mm.

• Geschikt voor metselwerk, beton, gewapend beton, vloerverwarming, holle
wanden in gipsplaat of hout en muren in snelbouw baksteen
• Geeft aanbevelingen over de maximale boordiepte
• Duidelijk leesbaar display
• Nauwkeurigheid ongeveer 5 mm met meetschaal functie
• Werkt op 4x 1,5 V batterijen
Code
DVDI 0127

Artikel
Muurscanner tot 200 mm

€/dag
41,00

€/week
102,00

DVDI 0350

€/4 weken
306,00

• Opsporing met 8 en 33 kHz traceermodus, automatische instelling gevoeligheid
• Localiseert tot 2 à 3 meter diepte
Verhuuraccessoires:
• Signaalgenerator voor uiterst nauwkeurige resultaten
• Traceerkabel 30 meter voor het traceren van kunststofbuizen, gresbuizen en
andere niet metalen leidingen en putten
Code
DVDI 0340
DVDI 0345
DVDI 0350

Artikel
Scanner ondergrondse leidingen
Signaalgenerator
Traceerkabel 30 meter

€/dag
58,00
34,00
41,00

€/week
146,00
84,00
102,00

€/4 weken
438,00
252,00
306,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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LASERS EN MEETINSTRUMENTEN
Metaal- en draaddetector

Metaaldetector

Voor het opsporen van leidingen, elektriciteitskabels en houten structuren.
•
•
•
•
•

Meetbereik van ca. 12 cm voor stalen leidingen en ca. 8 cm voor koper
Detecteert naast metaal ook houten balken en constructies
Aanduiding van non-ferrometalen
Geeft spanning weer en ook leidingen die niet onder spanning staan
Kan ook dienen om de boordiepte te bepalen, booraanbeveling door
rode/groene LED ring boven de locatie
• Werkt op 9 V batterij, automatische uitschakeling na ca. 5 minuten
Code
DVDI 0120

Artikel
Metaal- en draaddetector

€/dag
13,50

€/week
34,00

€/4 weken
102,00

Voor het opsporen van metaal in de grond. Ook geschikt voor munten,
juwelen e.d.
• Dieptebereik en detectievermogen kunnen apart worden ingesteld
• Exacte plaatsbepaling met LCD display
• Geluidssignaal bij detectie
Code
DVDI 0110

Vochtmeter
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€/week
62,00

€/4 weken
162,00

€/week
40,50

€/4 weken
121,00

Voor het bepalen of uitzetten van afstanden.
•
•
•
•

• Contactmeting: indicatie volgens meetwaarden droog / vochtig / nat

Artikel
Vochtmeter contact

€/dag
25,00

Meetwiel

Om het vochtgehalte te meten van chape vloeren of beton.
Ook geschikt voor bepleistering.

Code
DVDI 0105

Artikel
Metaaldetector

€/dag
6,50

€/week
19,50

€/4 weken
58,00

5-spaaks stalen wiel met rubber band
Wielomtrek 1.5 meter
Handgreep met rubberen grip
5-cijferige teller met manuele resettoets

Code
BOLA 0350

Artikel
Meetwiel

€/dag
13,50

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

LASERS EN MEETINSTRUMENTEN
Gaslekzoeker

Testapparaat voor leidingen

Voor het opsporen van gassen in ruimtes en lekken in leidingen, ook
op moeilijk bereikbare plekken.
• Geschikt voor bijna alle brandbare gassen zoals aardgas, propaan, methaan,
butaan, aceton
• Optische en akoestische melding van lekken
• Flexibele slang met verlichte sensorkop voor het opsporen van gaslekken op
moeilijk bereikbare en ook niet verlichte plekken
• Instelbare meetgevoeligheid
• Melding van gasconcentratie tot 1 vol.%
Code
LODI 0505

Artikel
Gaslekzoeker

€/dag
25,00

€/week
75,00

Testapparaat voor snelle dichtheids- en belastingsproeven van gasleidingen, het testen van drinkwaterleidingen en afstellen van gasbranders.
• Snelle en exacte drukmeting via waterkolom zonder elektronica
• Robuust apparaat: hoge betrouwbaarheid bij gebruik op de bouwplaats
• Toepassingen: aardgasleidingen, voortest (1,0 bar) en hoofdtest (110 mbar),
lage druk vloeibaar gasleidingen (40-60 mbar),
propaangasleidingen (150 mbar),
drinkwaterleidingen voor- en eindcontrole, 3,0 bar/110 mbar (DIN 1988 TRWI),
instellen van atmosferische of aangeblazen gasventilatorbranders tot 30 mbar

€/4 weken
225,00

Code
LODI 0500

Artikel
Testapparaat voor leidingen

€/dag
32,00

€/week
96,00

€/4 weken
288,00

Decibelmeter
Geluidsmetingen van 30 tot 130 dB, dBA en dBC.
•
•
•
•

Groot LCD display, éénvoudige bediening
Meetbereik 30 - 80, 50 - 100 en 80 - 130 dB met instelling meettijd snel of traag
MAX HOLD om maximumwaarde te bepalen
Werkt op 4x 1,5V batterijen

Code
DVDI 0090

Artikel
Decibelmeter

€/dag
21,00

€/week
63,00

€/4 weken
189,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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LASERS EN MEETINSTRUMENTEN
Rioolcamera

Draagbare rookgenerator

Draagbaar nevelapparaat onder druk voor het opsporen van lekkages
die stankproblemen veroorzaken, de controle van rioleringen op
lekkages en verkeerde aansluitingen, de dichtheid van schoorstenen
en het opsporen van luchtlekkages in gebouwen in verband met
mogelijke warmteverliezen.
• Traploos regelbare ventilator
• Inclusief 6 meter kunststofslang Ø 50 mm
Verhuuraccessoires:
• 4 schuifstangen van 1 meter
Verkoopproducten:
• Rookvloeistof 1 liter
Code
LOON 0250

Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Rookgenerator inclusief 2 liter rookvloeistof 121,00 363,00
1.089,00

Aardingstester voor meting aardingsweerstand

LOON 0200

TV-inspectiesysteem voor het inspecteren van leidingen, schoorstenen,
holle ruimtes, enz.
• Aanduiding van afgelegde afstand, lengte camerakabel: 36 meter
• Voor buizen van 5 tot 30 cm
• USB poort voor ingebouwd fototoestel en video PAL in/uit
• Directe aansluiting op computer of media center mogelijk
• Voeding: 230 V en 18 V batterij met 2,5 uur autonomie
Verkoopproducten:
• Doorvoerster (2 stuks)

Code
LOON 0200
LOON 0180
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Artikel
Rioolcamera
Inspectiecamera tot ø 110 mm

€/dag
193,00
48,00

€/week
483,00
144,00

• Meet aardeweerstand in drie bereiken 20 / 200 Ω / 2000 Ω,
normale weerstandsmeting tot 200 kΩ, meting van aardespanning 200 V en spanningsmeting voor gelijkspanning 1000 V
en wisselspanning 750 V (40 Hz - 400 Hz)
• Compleet met de noodzakelijke meetsnoeren en aardepennen
• Omgevingsvoorwaarden van 0 tot +40 °C / <80 % relatieve vochtigheid
• Groot LCD-display met achtergrondverlichting
• Spatwaterdicht
• Afmetingen 200 mm x 92 mm x 50 mm
• Gewicht 700 g
€/4 weken
1.449,00
432,00

Normering IEC10101, CAT III 1000 V
Code
DVDI 0360

Artikel
Aardingstester

€/dag €/week €/4 weken
15,00
45,00
135,00
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LIFTEN
kantellift | 120
goederenliften | 120
transportsteigers | 122
personen- en goederenliften| 124
personenliften | 126
dakdekkerslift | 128
verhuisliften | 129
Omhoog en omlaag
Hebt u een bouw of personenlift nodig?
Euro Rent verhuurt en verkoopt een ruim assortiment:
•		kleine kantel- en bouwliften
•		grotere personen- en goederenliften
•		transportsteigers
Met onze liften brengt u uw personeel en materiaal veilig
omhoog en omlaag. Euro Rent beschikt over vrachtwagens
met laad- en loskranen. En over ervaren monteurs die
uw lift professioneel monteren en demonteren.
Zo bent u altijd zeker van een lift die voldoet aan de
laatste normen en veiligheidseisen.

LIFTEN
Kantellift 300 kg 7,5 meter aanhanger 230 V staaldraadtakel

Eenvoudig te transporteren op de werf en moeiteloos
op te stellen door 2 personen.

te koop
te huur

•		Platformafmetingen 140 x 90 cm
•		Platformhoogte maximum 6 meter
•		Kogelkoppeling dient enkel voor verplaatsing van de lift op de bouwwerf,
niet op de openbare weg
•		Levering van de kantellift op uw werf of elk gewenste locatie mogelijk door
Euro Rent transport
•		Gewicht 540 kg
•		Transportafmetingen 8,10 x 1,95 x 2,90 meter (lxbxh)
De kantellift mag niet getrokken worden over de openbare weg!

Goederenliften 300 en 400 kg tot 52 meter tandheugel

Goederenlift met een platform dat ruimte biedt voor
2 kruiwagens. Ideaal voor het vervoer van bouwmaterialen bij residentiële projecten en renovaties.

te koop
te huur
all-in

•		Een gewoon stopcontact 230 V 16 A traag volstaat voor de AT30
•		Met klein platform 1,55 x 0,9 meter geschikt voor de opstelling
in liftkokers van ruwbouwcomplexen
•		Vrijstaande opstelling zonder verankering tot een hoogte van 9 meter
•		Gewicht basismachine 550 kg, mastelement 45 kg
•		Bouwliften met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor
		maximum hefvermogen en hoogte
		
Model Hefvermogen
Max.
Vrijstaand
Standaard
Voeding
		
hoogte
tot
platform
		AT30
300 kg
40 meter
9 meter
1,55 x 1,3 meter
230 V, 16 A
		AT40
400 kg
52 meter
9 meter
1,55 x 1,3 meter
400 V, 16 A
Verhuuraccessoires:
•		Verlengmasten 1,5 meter
•		Schuif- of kantelhekken voor de toegang op de etages
•		Intelligente liftbesturing (ESU) met programmeerbare haltes
Goederenlift 300 kg met voeding 230 V 16 A.
Etage Stuurunit (ESU) om de lift naar elke gewenste verdieping te sturen.

All-in service & advies: transporten, montage en demontage,
keuringen en periodiek onderhoud.
Code
HILI 0220

120

Artikel
Kantellift 7,5 meter 300 kg CE

€/week
102,00

€/4 weken
306,00

Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be
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LIFTEN
Goederenliften 500 en 750 kg tot 75 meter tandheugel

Goederenliften met een platform dat vergroot kan worden
tot 3 meter lengte. Betrouwbaar hefwerktuig bij renovatie
en de afwerking van nieuwbouw. Ideaal voor Gyproc.

te koop
te huur
all-in

•		Snelheid 24 meter/min
•		Platform tot 3 meter lengte met aanbouwsets voor het vervoer
van maatwerk en gipsplaten
•		Bouwliften met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor
		maximum hefvermogen en hoogte
		
Model Hefvermogen
Max.
Vrijstaand
Standaard
Voeding
		
hoogte
tot
platform
		AT50
500 kg
75 meter 10,5 meter
1,5 x 1,5 meter
400 V, 32 A
		AT75
750 kg
75 meter 7,85 meter
1,5 x 1,5 meter
400 V, 32 A
Verhuuraccessoires:
•		Verlengmasten 1,5 meter
•		Schuif- of kantelhekken voor de toegang op de etages
•		Intelligente liftbesturing (ESU) met programmeerbare haltes
•		Aanbouwsets om de platformen te vergroten tot 3 meter
•		Etage stuurunit (maximaal 50 etages)
Etage Stuurunit (ESU) om de lift naar elke gewenste verdieping te sturen.

Goederenlift 950 kg tot 75 meter tandheugel

Goederenliften met een platform dat vergroot kan worden
tot 3 meter lengte. Betrouwbaar hefwerktuig bij renovatie
en de afwerking van nieuwbouw. Ideaal voor Gyproc.
• Snelheid 21 meter/min
• Platform tot 3 meter lengte met aanbouwsets voor het vervoer
van maatwerk en gipsplaten
• Hoogte eerste verankering 8,00 meter
• Ankerafstand 8,00 meter
• Bouwliften met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen,
zie tabel voor maximum hefvermogen en hoogte
		
Model Hefvermogen
Max.
Vrijstaand
Standaard
		
hoogte
tot
platform
AT95
950 kg
75 meter
5,5 meter
1,5 x 1,5 meter
AT95
850 kg
75 meter
5,5 meter
1,5 x 2,5 meter
AT95
800 kg
75 meter
5,5 meter
1,5 x 3 meter
Verhuuraccessoires:
• Verlengmasten 1,5 meter
• Schuif- of kantelhekken voor de toegang op de etages
• Intelligente liftbesturing (ESU) met programmeerbare haltes
• Aanbouwsets om de platformen te vergroten tot 3 meter
• Etage stuurunit (maximaal 50 etages)

te koop
te huur
all-in

Voeding
400 V, 32 A
400 V, 32A
400 V, 32A

Etage Stuurunit (ESU) om de lift naar elke gewenste verdieping te sturen.

All-in service & advies: transporten, montage en demontage,
keuringen en periodiek onderhoud.
Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be

All-in service & advies: transporten, montage en demontage,
keuringen en periodiek onderhoud.
Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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LIFTEN
Goederenliften 1.500 en 2.000 kg tot 150 meter tandheugel

Goederenliften met een grotere capaciteit. Geschikt
bij renovatie en de afwerking van nieuwbouw. Flexibel
door diverse laadkleppen en platformgroottes.

te koop
te huur
all-in

•		Snelheid: 24 meter/min
•		Aanbouwsets om het platform te vergroten tot 4,2 meter lengte
•		Bouwliften met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor
		maximum hefvermogen en hoogte
		
Model
Hefvermogen
Max.
Standaard
Voeding
		
hoogte
platform
		AT150
1.500 kg
150 meter
3,2 x 1,5 meter
400 V, 63 A
		AT200
2.000 kg
150 meter
3,2 x 1,5 meter
400 V, 63 A
		AT200+
1.500 kg
150 meter
4,2 x 1,5 meter
400 V, 63 A
Verhuuraccessoires:
•		Verlengmasten 1,5 meter
•		Schuif- of kantelhekken voor de toegang op de etages
•		Vergroot platform van 4,2 x 1,5 meter of een verkleind platform van 2,2 x 1,5
meter

All-in service & advies: transporten, montage en demontage,
keuringen en periodiek onderhoud.
Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be

122

Transportsteiger 500 kg inclusief 3 personen

Met een ruim basisplatform van 1,5 x 1,5 meter en de
mogelijkheid om tot 3 begeleiders te vervoeren zorgt
deze lift voor tijdswinst.

te koop
te huur
all-in

• Eén schakelaar verdubbelt de snelheid van 12 naar
24 meter/min voor goederentransport
• Oproepsysteem per etage en bediening van op het platform
• 2 oprijkleppen aan de zijkant
• Uitgerust met een handig beugelsysteem voor het eenvoudig openen en sluiten
van de laadklep op de stopplaatsen (met zijuitvalbeveiliging)
• Bouwlift met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor
maximum hefvermogen en hoogte
Model
Hefvermogen
Max.
Standaard
Voeding
		
hoogte
platform
MP50
500 kg incl. 3 pers.
75 meter
1,5 x 1,5 meter
400 V 32 A
Verhuuraccessoires:
• Verlengmasten 1,5 meter
• Schuifhekken voor de toegang op de etages
• Bouwliftbediening op de etages met oproep- en wegzendopdracht

All-in service & advies: transporten, montage en demontage,
keuringen en periodiek onderhoud.
Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be
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Personen- en goederenlift 500 kg voor in een liftschaft

Deze lift met kooi vervoert tot 6 personen aan een hoge
snelheid. De PT-liften schakelen automatisch terug om
naar goederenvervoer zodat ze altijd voor iedereen
beschikbaar blijven voor oproep.
•
•
•
•
•

te koo
te huu
all-in

Vervoert aan hoge snelheid (24 meter/min), ook bij personenvervoer
Gebruiksvriendelijke en semi-automatische bediening op het platform
Standaard omheining op de grond met kantelende poorten
Met roosterplafond als beveiliging tegen vallende voorwerpen
Bouwlift met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor
maximum hefvermogen en hoogte
Model
Hefvermogen
Max.
Standaard
Voeding
		
hoogte
platform
PT500F 500 kg incl. 6 pers.
75 meter
1,5 x 1,5 meter
400 V 32 A
Verhuuraccessoires:
• Verlengmasten 1,5 meter
• Schuifhekken voor de toegang op de etages
• Intelligente liftbesturing (ESU) met programmeerbare haltes
• Bouwliftbediening op de etages met oproep- en wegzendopdracht
• Etage stuurunit (maximum 50 etages)
Etage Stuurunit (ESU) om de lift naar elke gewenste verdieping te sturen.

All-in service & advies: transporten, montage en demontage,
keuringen en periodiek onderhoud.
Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be

www.jong-liften.nl

LIFTEN
Transportsteigers 1.500 en 2.000 kg inclusief 8 personen

Voor het transport van goederen en het vervoer tot
8 personen. Met een ruim platform voor omvangrijke
panelen of goederen.

te koop
te huur
all-in

• Eén schakelaar verdubbelt de snelheid van 12 naar
24 meter/min voor goederentransport
• Oproepsysteem per etage en bediening van op het platform
• Laden mogelijk met oprijkleppen
• Uitgerust met een handig beugelsysteem voor het eenvoudig openen
en sluiten van de laadklep op de stopplaatsen (met zijuitvalbeveiliging)
• Bouwliften met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor
maximum hefvermogen en hoogte
Model
Hefvermogen
Max.
Standaard
Voeding
		
hoogte
platform
MP150 1.500 kg incl. 8 pers. 150 meter 3,2 x 1,5 meter
400 V 63 A
MP200 2.000 kg incl. 8 pers. 150 meter 3,2 x 1,5 meter
400 V 63 A
Verhuuraccessoires:
• Verlengmasten 1,5 meter
• Schuifhekken voor de toegang op de etages
• Bouwliftbediening op de etages met oproep- en wegzendopdracht
• Vergroot platform van 4,2 meter x 1,5 meter of een verkleind platform 		
van 2,2 x 1,5 meter (maximum 5 personen)

Personen- en goederenlift 500 kg voor in een liftschacht

Lift specifiek ontwikkelt voor plaatsing in liftschacht.
Vervoert tot 6 personen aan hoge snelheid.

te koop
te huur
all-in

• Snelheid 42 meter/min
• Optimale toegang tot alle verdiepingen zowel onderste als
bovenste door verticale schuifdeur in twee delen
• Bediening in de liftcabine d.m.v. een keypad
• Frequentie regelaar met remweerstand
• Etage teller
• Programmeerbare stopplaatsen
• Intelligente liftbesturing (DFC) vanuit de lift cabine
• Bouwlift met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor
maximum hefvermogen en hoogte
Model
Hefvermogen
Max.
Standaard
Voeding
		
hoogte
platform
PT500F 500 kg incl. 6 pers.
150m
1,5 x 1,5 meter
400 V 25 A
Verhuuraccessoires:
• Verlengmasten 1,5 meter
• Schuifhekken voor de toegang op de etages
• Intelligente liftbesturing (ESU) met programmeerbare haltes
• Bouwliftbediening op de etages met oproep- en wegzendopdracht
• Etage stuurunit (maximum 50 etages)

Etage Stuurunit (ESU) om de lift naar elke gewenste verdieping te sturen vanaf
de grond.
All-in service & advies: transporten, montage en demontage,
keuringen en periodiek onderhoud.
Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be
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All-in service & advies: transporten, montage en demontage,
keuringen en periodiek onderhoud.
Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be
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LIFTEN
Personen- en goederenliften 1.500 en 2.000 kg
inclusief 18 tot 22 personen

Personen- en goederenlift 500 kg inclusief 6 personen

Deze lift met kooi vervoert tot 6 personen aan een hoge
snelheid. De PT-liften schakelen automatisch terug om
naar goederenvervoer zodat ze altijd voor iedereen
beschikbaar blijven voor oproep.
•
•
•
•
•

te koop
te huur
all-in

Vervoert aan hoge snelheid (24 meter/min), ook bij personenvervoer
Gebruiksvriendelijke en semi-automatische bediening op het platform
Standaard omheining op de grond met kantelende poorten
Met roosterplafond als beveiliging tegen vallende voorwerpen
Bouwlift met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor
maximum hefvermogen en hoogte
Model
Hefvermogen
Max.
Standaard
Voeding
		
hoogte
platform
PT500
500 kg incl. 6 pers.
75 meter
1,5 x 1,5 meter
400 V 32 A
Verhuuraccessoires:
• Verlengmasten 1,5 meter
• Schuifhekken voor de toegang op de etages
• Intelligente liftbesturing (ESU) met programmeerbare haltes
• Bouwliftbediening op de etages met oproep- en wegzendopdracht
• Etage stuurunit (maximum 50 etages)
Etage Stuurunit (ESU) om de lift naar elke gewenste verdieping te sturen.

Deze lift met kooi vervoert meer personen en laat het
snel laden van palletten toe. Door de terugschakelende
bediening en de oproeptoetsen op stopplaatsen is er
geen extra operator nodig.
•
•
•
•
•
•

te koop
te huur
all-in

Vervoert aan hoge snelheid (24 meter/min), ook bij personenvervoer
Gebruiksvriendelijke en semi-automatische bediening op het platform
Standaard omheining op de grond met kantelende poorten
Met roosterplafond als beveiliging tegen vallende voorwerpen
Brede draaihekken voor het laden van palletten
Bouwliften met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor
maximum hefvermogen en hoogte
Model
Hefvermogen
Max.
Standaard
Voeding
		
hoogte
platform
PT1500
1.500 kg incl. 18 pers. 150 meter
3,2 x 1,5 meter
400 V 63 A
PT2000
2.000 kg incl. 22 pers. 150 meter
3,2 x 1,5 meter
400 V 63 A
Verhuuraccessoires:
• Verlengmasten 1,5 meter
• Schuifhekken voor de toegang op de etages
• Intelligente liftbesturing (ESU) met programmeerbare haltes
• Bouwliftbediening op de etages met oproep- en wegzendopdracht
• Vergroot platform van 4,2 meter x 1,5 meter of een verkleind platform
van 2,2 x 1,5 meter
• Etage stuurunit (maximum 50 etages)
Etage Stuurunit (ESU) om de lift naar elke gewenste verdieping te sturen.

All-in service & advies: transporten, montage en demontage,
keuringen en periodiek onderhoud.
Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be

All-in service & advies: transporten, montage en demontage,
keuringen en periodiek onderhoud.
Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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LIFTEN
Personenliften 1.500 kg en 2.000 kg
inclusief 18 tot 24 personen

Personenlift 1.000 kg inclusief 12 personen

Vlot en veilig vervoermiddel voor bouwvakkers tot
140 meter hoogte, ook in gure weersomstandigheden.
Ideaal voor werken aan torens en in de petrochemie.
Met deze liften kunnen ook goederen vervoerd worden.
•
•
•
•
•

te koop
te huur
all-in

Vervoer aan een snelheid van 36 meter/min
Gebruiksvriendelijke en semi-automatische bediening in de cabine
Standaard omheining op de grond
Schuifhekken of deuren op de etages
Bouwlift met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen,
zie tabel voor maximum hefvermogen en hoogte
Model
Hefvermogen
Max.
Standaard
Voeding
		
hoogte
platform
HP100
1.000 kg incl. 12 pers. 140 meter
2 x 1,45 meter
400 V 63 A
Verhuuraccessoires:
• Verlengmasten 1,5 meter
• Deuren of schuifhekken voor de toegang op de etages
• Bouwliftbediening op de etages met oproep- en wegzendopdracht

All-in service & advies: transporten, montage en demontage,
keuringen en periodiek onderhoud.
Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be
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Vlot en veilig vervoermiddel voor bouwvakkers tot
200 meter hoogte, ook in gure weersomstandigheden.
Ideaal te gebruiken in combinatie met een goederenlift
of transportsteiger zodat het goederentransport en
het personenvervoer gescheiden blijven. Met deze liften
kunnen ook goederen vervoerd worden.
•
•
•
•
•

te koop
te huur
all-in

Vervoer aan de hoge snelheid van 36 meter/min
Gebruiksvriendelijke en semi-automatische bediening in de cabine
Standaard omheining op de grond
Schuifhekken of deuren op de etages
Bouwliften met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor
maximum hefvermogen en hoogte
Model
Hefvermogen
Max.
Standaard
Voeding
		
hoogte
platform
HP150
1.500 kg incl. 18 pers. 200 meter
3 x 1,5 meter
400 V 63 A
HP200
2.000 kg incl. 24 pers. 200 meter
3 x 1,5 meter
400 V 63 A
Verhuuraccessoires:
• Verlengmasten 1,5 meter
• Deuren of schuifhekken voor de toegang op de etages
• Bouwliftbediening op de etages met oproep- en wegzendopdracht

All-in service & advies: transporten, montage en demontage,
keuringen en periodiek onderhoud.
Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be
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LIFTEN

BOUWLIFTEN HUREN OF KOPEN
HUUR LOGISTIEKE EFFICIËNTIE & VEILIGHEID.
Of het nu gaat om een nieuwbouw- of renovatieproject,
werken in de bouw betekent vaak werken op grote hoogte.
Vertrouw op onze expertise voor het vlot en veilig naar boven
en naar beneden voeren van materialen, goederen en personen.
Euro Rent is gespecialiseerd in de verhuur en de verkoop van
een ruim assortiment liften voor een veilig verticaal transport
en risicoloos werken op hoogte.
Contacteer ons voor een werfbezoek of
offerte liften@eurorent.be.

EURO RENT BOUWLIFTEN SERVICE
✔ efficiënt en bedrijfszeker
✔ exclusieve dealer van De Jong’s Liften
✔ inzetbaar waar en wanneer u wilt
✔ voor kleine zelfstandigen &
grote aannemers
✔ breed gamma en grote voorraad
✔ maatwerk voor uw project

✔ eigen transport en montage
voor een snelle service
✔ periodiek onderhoud
✔ keuring door Vinçotte
✔ huur of koop
✔ VCA gecertificeerd
= uw garanties voor een veilige lift

Onze liften beantwoorden stuk voor stuk
aan de hoogste kwaliteits- én veiligheidseisen.
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LIFTEN
Dakdekkerslift 250 kg tot 16 meter

Demonteerbare lift met losse elementen op te bouwen.

• Standaard pakket met een masthoogte van 11 meter
• Lier met valbeveiliging, vermogen 1.150 W 230 V
• Maximum hoogte 16 meter plus een verlengstuk op het dak, gewicht 250 kg
• Hef- en daalsnelheid 30 meter/min
• Laadbak 0,70 x 0,80 x 0,35 meter
Verhuuraccessoires:
• Extra ladderelementen 2 meter en 1 meter
• Knikstuk voor verlengstukken op het dak
• Set van 2 verkeersborden parkeerverbod E3 met voeten
• Signalisatiekegel

Code
-50% HILI 0006S
HILI 0022
HILI 0028
HILI 0080
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Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Dakdekkerslift standaard 11 meter 82,00 205,00
615,00
Extra 2 meter ladderelement
7,00
17,50
52,00
Extra 1 meter ladderelement
10,00
25,00
75,00
Knikstuk
20,00
50,00
150,00

Transportlift Bumpa 8 meter

Snel opstelbare materiaallift voor het doorlopend transporteren van
bouwmaterialen zoals pannen, tegels, bakstenen, celbetonblokken,
cementzakken e.d.
•		Een palet kan in een mum van tijd afgeladen worden zonder wachttijden voor
het laden of vrijmaken van een platform
•		Kan opgesteld worden door 2 personen in minder dan 4 minuten
•		Stevige lichtgewicht constructie 76 kg
•		Vermogen 750 W 230 V
•		Maximum 20 kg per meenemer en 80 kg totaal
•		Maximum hellingshoek 80° en 7 meter hoogte
•		Draairichting omkeerbaar voor transport van materialen van boven naar
beneden
Verhuuraccessoires:
•		Signalisatiekegel

Code
-50% HILI 0020S

Artikel
Transportlift (Bumpa) 8 meter

€/dag
72,00

€/week €/4 weken
216,00
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648,00

LIFTEN
Demonteerbare verhuislift 250 kg 9 meter

Verhuislift 13 en 19,4 meter - 230 V

HILI 0189

Demonteerbare verhuislift met losse elementen op te bouwen.
Ideaal voor plaatsen met een beperkte ruimte op de begane grond.

• Hefvermogen 250 kg, hefsnelheid 25 meter/min
• Standaardpakket met een lengte van 9 meter
• Laadbak 1,20 x 0,80 x 0,35 meter uitklapbaar tot groot verhuisplatform 2 x 1,20 meter
• 4 ladderelementen van 2 meter, 1 element van 1 meter
• Lier met valbeveiliging, vermogen 1.000 W 230 V
• Bedieningspeer met kabel 5 meter
Verhuuraccessoires:
• Extra ladderelement 2 meter (tot 11 meter)
• Laddersteun voor opstelling onder een kleinere hoek
• Verhuisdekens
• Verlengkabel 25 meter 16 A
• Set van 2 verkeersborden parkeerverbod E3 met voeten
• Signalisatiekegel
Verkoopproducten:
• Verhuisdozen, zie pagina 78
• Signalisatiekegel

Code
-50% HILI 0015S
HILI 0022
DVDI 0150

Artikel
Verhuislift tot 9 meter
Ladderelement 2 meter
Verhuisdeken

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/dag
84,00
7,00
1,08

€/week €/4 weken
252,00
758,00
17,50
52,00
2,70
7,00

Uitschuifbare ladderliften met omvormbare laadbak. De nummerplaat
van het trekkend voertuig dient herhaald te worden op de aanhanger.
•		Maximum hefvermogen: 200 kg
•		Met wielonderstel voor transport over de weg
•		Laadbak van 1,24 x 0,90 x 0,40 meter (lxbxh) (platform 2,10 x 1,33 meter)
•		Lier aangedreven met elektromotor 230 V
•		HILI 0189 is voorzien van een draaikrans met hydraulische aandrijving van
ladders en laadbak
Verhuuraccessoires:
•		Verhuisdekens
•		Verlengkabel 25 meter 16 A
•		Set van 2 verkeersborden parkeerverbod E3 met voeten
Verkoopproduct:
•		Nummerplaat met letters / cijfers
•		Verhuisdozen, zie pagina 78
•		Signalisatiekegel

Code
HILI 0200
HILI 0189
DVDI 0150

Artikel
Gewicht €/dag €/week €/4 weken
Verhuislift 13 meter
550 kg 104,00 260,00
780,00
Verhuislift 19,4 meter met draaikrans 740 kg 138,00 346,00
1.038,00
Verhuisdeken
1,08
2,70
7,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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LIFTEN
Verhuislift 20 en 25 meter - benzine

Ladderlift 34 meter diesel (zelfrijdend)

Uitschuifbare ladderlift met omvormbare laadbak, draaikrans en
hydraulische bediening. Met eigen nummerplaat en documenten.

HILI 0185

Uitschuifbare ladderliften met omvormbare laadbak, draaikrans en
hydraulische bediening. Met eigen nummerplaat en documenten.

• Afmetingen laadbak 1,20 x 0,90 x 0,40 meter (lxbxh), als platform 2 x 1,30 meter (lxb)
Model
Hefvermogen
Max. hoogte
Gewicht
Motor
HILI 0185
200 kg
20 meter
1.285 kg
11 pk
HILI 0180
300 kg
25 meter
1.735 kg
13 pk
Verhuuraccessoires:
• Verhuisdekens
• Set van 2 verkeersborden parkeerverbod E3 met voeten
• Signalisatiekegel
Code
HILI 0185
HILI 0180

Artikel
Verhuislift 20 meter
Verhuislift 25 meter

€/dag
144,00
163,00

€/week
432,00
489,00

€/4 weken
1.296,00
1.467,00

• Hefvermogen 300 kg
• Hefsnelheid tot 60 meter/min, hydraulische bediening
• Afmetingen laadbak 1,50 x 0,90 x 0,60 meter (lxbxh), platform 2,70 x 1,53 meter (lxb)
• Extra krachtige wielaandrijving voor verplaatsingen en opstelling
• Transportafmetingen 7,25 x 1,80 x 2,12 meter (lxbxh)
• Gewicht 2.300 kg
• Diesel 24 pk
Verhuuraccessoires:
• Verhuisdekens
• Dissel met oog
• Set van 2 verkeersborden parkeerverbod E3 met voeten
• Signalisatiekegel
Verkoopproducten:
• Verhuisdozen 60 liter en 100 liter, zie pagina 78
Code
Artikel
€/dag
€/week €/4 weken
HILI 0178
Verhuislift 34 meter
246,00
738,00
2.214,00

Verhuismaterieel
Allerlei handige hulpmiddelen voor uw verhuis.
Verhuuraccessoires:
• Signalisatiekegel

Code
HIVE 0760
HIVE 0710
HIVE 0700
HIVE 0730
HIVE 0740
DVDI 0150
DVDI 0160
TE KOOP
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Artikel
Kastenverhuisset (2-delig)
Steekkar 2 wielen
Steekkar (trappen)
Verhuisplaat 400 kg
Verhuisplaat 1 ton
Verhuisdeken
Set van 2 verkeersborden E3 met voeten
Verhuisdozen - zie pagina 78

€/dag
27,00
9,10
13,50
5,70
9,10
1,08
-

€/week
81,00
23,00
33,50
17,00
27,00
2,70
31,00
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€/4 weken
243,00
69,00
101,00
51,00
81,00
7,00
62,00

LOODGIETERIJGEREEDSCHAP
Kettingsleutel

LOODGIETERIJGEREEDSCHAP

Om bredere stukken zoals pijpen, filters,... met groot diameter en
zonder vangst, precies vast en los te schroeven.
Code
LODR 0310

perstang en -bekken | 131
draadsnijmachines | 132
buizenplooiers | 133
riolering en ontstopping | 134
detectie | 136
reiniging | 138

Artikel
Kettingsleutel

€/dag
3,50

€/week
9,00

€/4 weken
23,00

Perstang en persbekken

Lasapparaat voor kunststoffen buizen

Elektrohydraulische persmachine voor het persen van fittingen
van 15 tot 54 mm.

• Constant axiale duwkracht van 32 kN
• Vermogen 280 W, 230 V, 1,2 A
• Gewicht 20 kg
• Aan het materiaal aangepaste perssnelheid
• Werkt optimaal in alle posities en op moeilijke plaatsen
Verhuuraccessoires:
• Persbekken voor persfitting: Mannesman (Mapress M), Viega (SV), Begetube (BE),
Henco (TH) en Geberit (G)

Voor het lassen van kunststof buizen en fittingen.
•
•
•
•
•
•

Last kunststoffen buizen en moffen uit PP, PE, PB en PVDF met Ø 20 - 63
Temperatuur maximaal 330°C
Thermostatische controle met LED
Vermogen 800 W, 230 V
Met G-klem voor het bevestigen aan een werkoppervlak
Afmetingen 48 x 36 x 11 cm (lxbxh)

Code
LAMA 0220

Artikel
Lasapparaat kunststof ø 20-63 mm

€/dag
37,00

€/week
92,00

€/4 weken
276,00

Code
LODI 0790
LODI 0800
LODI 0810
LODI 0812
LODI 0814
LODI 0816
LODI 0818
LODI 0820

Artikel
Perstang op batterijen
Perstang 230 V
4 persbekken M (15 / 22 / 28 / 35 mm)
4 persbekken SV (15 / 22 / 28 / 35 mm)
4 persbekken TH (16 / 20 / 26 / 32 mm)
4 persbekken G (16 / 20 / 26 / 32 mm)
4 persbekken BE (16 / 20 / 26 / 32 mm)
2 persbekken M 42/54 mm

€/dag
21,00
21,00
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
17,30

€/week
82,00
82,00
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
69,00

€/4 weken
246,00
246,00
123,00
123,00
123,00
123,00
123,00
207,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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LOODGIETERIJGEREEDSCHAP
Draadsnijmachine met onderstel 230 V

Draadsnij-ijzer ½” tot 2” buizengripstaander

LODR 0430 + LODR 0510

LODR 0320 + LODR 0250

Draadsnijmachine voor gas en constructiebuis tot 4”.

•		Met demonteerbaar onderstel
•		Vermogen 370 W
•		Gewicht 127 kg
Verhuuraccessoires:
•		Wringijzer voor snijkop rechts tot 4”, snijkoppen rechts tot 2” of 4”
•		Messenset rechts van ½” tot 4”
•		Pijpsteun met kogelgeleiders voor buizen tot ø 300 mm,
hoogte-instelling 71 - 132 cm
Verkoopproducten:
•		Snij-olie 1 of 5 liter

Om schroefdraad te snijden op buiseinden van leidingen.
•		Verschillende types voor linkse of rechtse draad
•		Wringijzers ⅜” tot 1¼” en 1½” tot 2”
Verhuuraccessoires:
•		Kettingsleutel en buizen gripstaander
Verkoopproducten:
•		Snij-olie 1 of 5 liter

Compleet met onderstel!

Code
-50% LODR 0430
LODR 0440
LODR 0450
LODR 0480
LODR 0490
LODR 0500
LODR 0510
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Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Draadsnijmachine
35,00 105,00
315,00
Snijkop rechts tot 2"
6,80
21,00
62,00
Snijkop rechts tot 4"
28,00
84,00
252,00
Messen rechtse snijknop ½”- ¾” 18,40
46,00
119,00
Messen rechtse snijknop 1”- 2”
18,40
46,00
119,00
Messen rechtse snijknop 2½”- 4”
37,00
92,00
239,00
Pijpsteun tot ø 300 mm
8,60
22,00
56,00

Code
LODR 0210S
LODR 0230S
LODR 0240S
LODR 0250S
LODR 0211S
LODR 0231S
LODR 0241S
LODR 0251S
LODR 0260S
LODR 0261S
LODR 0280S
LODR 0300S
LODR 0310
LODR 0320

Artikel
Draadsnij-ijzer rechts ⅜"
Draadsnij-ijzer rechts ½"
Draadsnij-ijzer rechts ¾"
Draadsnij-ijzer rechts 1"
Draadsnij-ijzer links ⅜"
Draadsnij-ijzer links ½"
Draadsnij-ijzer links ¾"
Draadsnij-ijzer links 1"
Draadsnij-ijzer rechts 1¼"
Draadsnij-ijzer links 1¼"
Draadsnij-ijzer rechts 1½"
Draadsnij-ijzer rechts 2"
Kettingsleutel
Buizengripstaander

€/dag
6,80
6,80
6,80
6,80
6,80
6,80
6,80
6,50
9,10
9,10
11,30
11,30
3,50
6,80

€/week
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
16,50
23,00
23,00
28,00
28,00
9,00
17,50
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€/4 weken
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
49,00
69,00
69,00
84,00
84,00
23,00
52,00

LOODGIETERIJGEREEDSCHAP
Draadsnijmachine 230 V

Buizenplooier hydraulisch

Elektrische handmachine voor het snijden van schroefdraad op
buiseinden van constructie- of gasbuis.
•		Vermogen 1.100 W, 230 V
•		Gewicht 37 kg
•		Complete set draadsnij-ijzers ½” - ¾” - 1” - 1¼” - 1½” - 2”
Verhuuraccessoires:
•		Kettingsleutel, buizengripstaander
Verkoopproducten:
•		Snij-olie 1 of 5 liter
Code
LODR 0360
LODR 0310
LODR 0320

Artikel
Draadsnijmachine
Kettingsleutel
Buizengripstaander

€/dag
37,00
3,50
6,80

LOBU 0190

Om bochten te maken in zware constructiebuis ⅜” tot 2”.
€/week
92,00
9,00
17,50

€/4 weken
276,00
23,00
52,00

Buizensnijders 2”, 3” en 4”

Code
LOBU 0190

Artikel
Diameter buis ⅜" - 2"

€/dag
27,00

€/week
68,00

€/4 weken
204,00

Plooitangen Ø 15 en Ø 22 mm

LODR 0350

LODR 0330

LOBU 0150

Voor het doorsnijden van gas en constructiebuizen
van ⅛” tot 4”.
Code
LODR 0330
LODR 0340
LODR 0350

Artikel
Buizensnijder ⅛" - 2"
Buizensnijder 1" - 3"
Buizensnijder 1½" - 4"

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/dag
4,60
10,20
11,30

Handbediende tangen om bochten te maken in koperen buizen.
€/week
11,50
26,00
28,00

€/4 weken
35,00
77,00
84,00

Code
LOBU 0150
LOBU 0170

Artikel
Plooitang buis ø 15 mm
Plooitang buis ø 22 mm

€/dag
4,55
6,80

€/week
13,60
20,50

€/4 weken
41,00
62,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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LOODGIETERIJGEREEDSCHAP
Rioolcamera voor leidingen tot ø 110 mm

Rioolcamera voor leidingen tot ø 300 mm

Inspectiecamera voor inspectie van holle ruimtes en buizen
van ø 40 - 110 mm.

•		Lengte camerakabel: 1,2 meter verlengbaar tot 22 meter
•		Diameter camerakop: 25 mm
•		Gebruiksvriendelijke touchscreen
•		Geïntegreerde microfoon en luidspreker voor geluidsopname en weergave ter
plaatse
•		SD-kaart gleuf voor opslag beeld en geluidopnames
•		Wifi-zender voor eenvoudige gegevensoverdracht naar mobiel toestel
•		Gratis mobiele app ROSCOPE i2000 voor het bewerken en versturen van
opgenomen beeldgegevens.
Verhuuraccessoires:
•		Verlengkabel voor videobeelden 22 meter
Code
LOON 0180
LOON 0182

134

Artikel
Inspectiecamera tot ø 110 mm
Verlengkabel 22 meter

€/dag
48,00
37,00

€/week
144,00
111,00

€/4 weken
432,00
333,00

TV-inspectiesysteem voor het inspecteren van leidingen, schoorstenen, holle ruimtes, enz.
• Kleuren TV beeld, scherm 5,5”
• Met aanduiding van afgelegde afstand, lengte camerakabel: 36 meter
• Voor buizen van ø 50 tot 300 mm
• USB poort voor ingebouwd fototoestel (met opslag op USB-stick)
• Video PAL in/uit
• Directe aansluiting met computer of media center mogelijk
• Voeding: 230 V en 18 V batterij met 2,5 u autonomie
Verkoopproducten:
• Doorvoerster (2 stuks)

Code
LOON 0200

Artikel
Rioolcamera tot ø 300 mm

€/dag
193,00

€/week
483,00
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€/4 weken
1.449,00

LOODGIETERIJGEREEDSCHAP
Ontstoppers voor gootsteen en WC

LOON 0080

Rioolontstoppers 100 en 200 bar

Ontstoppen van riool- en afvoerbuizen met rioolsproeikop en warm
of koud water.

LOON 0010

• Roterende rioolsproeikop met hogedrukslang
• Lengte 15 en 30 meter
Verhuuraccessoires:
• Hogedrukreinigers warm of koud water, 100 en 200 bar

Voor het ontstoppen van afvoerbuizen.
• Flexibele veer met zwengel
• Spiraalvormige kop om te ontstoppen

Code
LOON 0010
LOON 0080

Artikel
Gootsteen ontstopper 7,5 meter
WC ontstopper

€/dag
10,00
10,00

€/week
25,00
25,00

€/4 weken
75,00
75,00

Draagbare rookgenerator

Code
ONHO 0780
ONHO 0790
ONHO 0785
ONHO 0795

Artikel
€/dag
15 meter slang met rioolsproeikop 100 bar
8,00
30 meter slang met rioolsproeikop 100 bar 13,00
15 meter slang met rioolsproeikop 200 bar 10,00
30 meter slang met rioolsproeikop 200 bar 15,00

€/week €/4 weken
24,00
72,00
39,00
117,00
30,00
90,00
45,00
135,00

Rioolontstoppers 15 en 30 meter

LOON 0040

Draagbare rookgenerator onder druk voor het opsporen van lekkages
die stankproblemen veroorzaken, de controle van rioleringen op
lekkages en verkeerde aansluitingen, de dichtheid van schoorstenen
en het opsporen van luchtlekkages in gebouwen in verband met
mogelijke warmteverliezen.
• Traploos regelbare ventilator inclusief 6 meter kunststofslang Ø 50 mm
Verhuuraccessoire:
• 4 schuifstangen van 1 meter
Verkoopproduct:
• Rookvloeistof 1 liter
Code
LOON 0250

Artikel
€/dag
Rookgenerator inclusief 2 l rookvloeistof 121,00

€/week
363,00

€/4 weken
1.089,00

Voor het ontstoppen van rioolbuizen en waterafvoerbuizen.

• Manueel aangedreven flexibele veer 15 meter met u-vormige messenkop of
elektrisch aangedreven flexibele veer 30 meter met verschillende snijkoppen
• Speer of pijlpunt om het ontstoppen te beginnen, spiraalkoppen om voorwerpen uit de buis te verwijderen, zaagkop om zware verstoppingen weg te zagen,
u-vormige messenkop om de buis zuiver te maken

Code
LOON 0040
LOON 0060

Rioolontstopper
15 meter veer Ø 1/2"
30 meter veer Ø 5/8¨

Buisdiam.
5 tot 10 cm
8 tot 25 cm

€/dag
28,00
39,00

€/week
65,00
97,00

€/4 weken
195,00
291,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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LOODGIETERIJGEREEDSCHAP
Rioolreiniger op aanhangwagen

Testapparaat voor leidingen

Voor het ontstoppen van riolen tot 60 cm doormeter.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobiele hogedrukreiniger koud water met benzinemotor 20 pk
Werkdruk 90 bar en een debiet van 60 l/min
Waterreservoir 400 liter
Benzinetank 20 liter
Afmetingen 2,99 x 1,56 x 1,80 meter (lxbxh)
Eigen gewicht 490 kg
Standaarduitrusting: rioolkop 90 bar
De nummerplaat van het trekkend voertuig dient herhaald te worden op de
aanhanger
Verkoopproduct:
• Nummerplaat met letters / cijfers
Code
ONHO 0640
ONHO 0880
ONHO 0890

Artikel
Rioolreiniger 90 bar
Tuinslang ¾" 25 meter
Tuinslang ¾" 50 meter

€/dag
204,00
5,50
9,00

€/week
612,00
16,50
27,00

€/4 weken
1.836,00
50,00
81,00

Testapparaat voor snelle dichtheids- en belastingsproeven van gasleidingen, het testen van drinkwaterleidingen en afstellen van gasbranders.
• Snelle en exacte drukmeting via waterkolom zonder elektronica
• Robuust apparaat: hoge betrouwbaarheid bij gebruik op de bouwplaats
• Toepassingen: aardgasleidingen, voortest (1,0 bar) en hoofdtest (110 mbar),
lage druk vloeibaar gasleidingen (40-60 mbar),
propaangasleidingen (150 mbar),
drinkwaterleidingen voor- en eindcontrole, 3,0 bar/110 mbar (DIN 1988 TRWI),
instellen van atmosferische of aangeblazen gasventilatorbranders tot 30 mbar

Code
LODI 0500

Artikel
Testapparaat voor leidingen

€/dag
32,00

€/week
96,00

€/4 weken
288,00

Ontkalkingspomp 230 V
Voor het ontkalken van leidingen en toestellen zoals
warmtewisselaars, koelsystemen en boilers.

• Geschikt voor systemen tot 300 liter
• Debiet 40 liter/min, druk 1,3 bar, stroomrichting omkeerbaar
• Opvoerhoogte tot 10 meter
• Tankinhoud 15 liter
Verkoopproducten:
• Ontkalkingsproduct
• Neutralisator

Code
POON 0300
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Artikel
Ontkalkingspomp

€/dag
26,00

€/week
65,00
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€/4 weken
260,00

LOODGIETERIJGEREEDSCHAP
Gaslekzoeker

Bevriezingssets 230 V

LOBE 0100

Voor het opsporen van gassen in ruimtes en lekken in leidingen, ook
op moeilijk bereikbare plekken.
• Geschikt voor bijna alle brandbare gassen zoals aardgas, propaan, methaan,
butaan, aceton
• Optische en akoestische melding van lekken
• Flexibele slang met verlichte sensorkop voor het opsporen van gaslekken op
moeilijk bereikbare en ook niet verlichte plekken
• Instelbare meetgevoeligheid
• Melding van gasconcentratie tot 1 vol.%

Code
LODI 0505

Artikel
Gaslekzoeker

€/dag
25,00

€/week
75,00

€/4 weken
225,00

Voor het repareren van buisleidingen zonder het water af te laten.
• Bevriest water in de leiding op 1 of 2 plaatsen
• Werkt enkel met stilstaand water in de buis

Code
LOBE 0100
LOBE 0110

Type
Buis diameter
550 W - 230 V ⅝" - 1", tot 35 mm
850 W - 230 V ⅝" - 2", tot 61 mm

€/dag
46,00
54,00

€/week
136,00
162,00

€/4 weken
408,00
486,00

€/week
63,00

€/4 weken
186,00

Afperspomp
Om leidingen uit te testen op lekken.

• Handbediend model met een maximum druk van 50 bar

Code
LODI 0600

Artikel
Afperspomp

€/dag
21,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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LOODGIETERIJGEREEDSCHAP
Spoelcompressor ROPULS

Mobiele elektrische boiler 36 kW

Voor het spoelen van leidingen cv, radiatoren en vloerverwarming.
•
•
•
•
•
•
•

Toestel heeft 2 spoelstanden: doseerpulsen en doorlopend spoelen
Doseerpulsen met lucht en water voor nieuwe drinkwaterleidingen
Doorlopend spoelen met continue lucht voor bijv. vloerverwarming
Inclusief 2 x 3 meter watertoevoerslang ¾” + 7 meter waterafvoerslang 1”
Maximale waterdruk 7 bar, maximale waterdoorstroming 5 m³/u
Maximale watertemperatuur 30 °C
Maximale bedrijfsdruk 8 bar

Code
LODI 0550

Artikel
Spoelcompressor

€/dag
98,00

€/week
292,00

€/4 weken
875,00

Krachtige en veelzijdige boiler voor de tijdelijke
vervanging van de CV-ketel in woningen of appartementen.
Tevens geschikt voor het versneld en gecontroleerd drogen van
vloeren met warm water via de vloerverwarming.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drie instelbare vermogensstanden: 9 kW / 18 kW / 36 kW
Elektrische aansluitingen: 380 V - 16 A / 32 A / 63 A
Max. werkdruk: 3 bar
Max. debiet: 2,1 m³/u
Temperatuurbereik: 10-90°C (instelbaar)
Protocol voor de opstart van vloerverwarming
Wateraansluiting: 2x flexibele leiding ø19 mm met met 3/4" Geka en 3/4F koppeling
Afmetingen (lxbxh): 600 x 580 x 1110 mm
Gewicht: 65 kg
Gemonteerd op een trolley voor gemakkelijke verplaatsing

Code
LODI 0400

Artikel
mobiele elektrische boiler 36 kW

€/dag
128,00

€/week
320,00

€/4 weken
960,00

€/week
32,50

€/4 weken
81,00

Roofingbrander
Voor dakreparaties en het aanbrengen van roofing.
Verkoopproducten:
• Propaangas in flessen van 10,5 of 28 kg

Code
LOAS 0570
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Artikel
Roofingbrander

€/dag
13,00
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METAALBEWERKING EN LASAPPARATEN
Knabbelscharen 230 V

METAALBEWERKING
EN LASAPPARATEN
knippen | 139
slijpen en zagen | 140
lassen en branden | 141
boren en frezen | 144

MEMA 0025

Handmachine voor het knippen van geprofileerde platen in staal,
aluminium en inox. Geschikt voor gebogen snijlijnen en uitsparingen
in de plaat. Tot 5 mm ook geschikt voor tanks.
• Knipt in bochten en dient om uitsparingen in plaatmateriaal te maken
• Snijrichting in 3 stappen van 90° instelbaar
• MEMA 0025 snijdt RVS tot 2,5 mm en MEMA 0020 tot 1,2 mm
Verkoopproducten:
• Snij-olie
Code
MEMA 0020
MEMA 0025

Artikel
Knabbelschaar tot 2,3 mm
Knabbelschaar tot 5 mm

€/dag
25,00
77,00

€/week
62,00
230,00

€/4 weken
186,00
690,00

Reciprozagen 230 V

LAAT JE

MATERIEEL LEVEREN
Wij leveren op afspraak het gehuurde materieel
op de werf of bij jou thuis.
Bereken snel en eenvoudig jouw transporttarief
op eurorent.be.

BODI 0195

Wendbare zaagmachines voor het doorzagen van buizen of profielen
en het maken van openingen in voorzetwanden of muren.
• Model BODI 0195 uitgerust met snelspanketting voor een precieze plaatsing
Verkoopproducten:
• Zaagbladen voor stalen buizen, hout met spijkers, cellenbeton, dakpannen en
glasvezel versterkt polyester tot 305 mm
Reciprozaag met ketting.
Code
BODI 0200
BODI 0195

Artikel
Reciprozaag 230 V
Reciprozaag met ketting 230 V

€/dag
27,00
32,50

€/week
81,00
97,50

€/4 weken
243,00
292,50

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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METAALBEWERKING EN LASAPPARATEN
Haakse slijpmachines 230 V

Afkort- en verstekzaagmachine droog 230 V

MEMA 0090

Voor het doorslijpen, afbramen of opzuiveren van metaal.

Voor het doorzagen van buizen, staven en profielen in staal, non-ferro
of kunststof. Speciaal zaagblad voor inox.

• Beschermingskap is verdraaibaar
• Universeel diamant zaagblad ECO
Model
Schijfdiameter
Vermogen
Toerental
MEMA 0070
115 mm
750 W 230 V
8.000 t/min
MEMA 0075
125 mm
1,5 kW 230 V
10.000 t/min
MEMA 0090
230 mm
2,2 kW 230 V
6.600 t/min
Verkoopproducten:
• Doorslijp- en afbraamschijven voor metaal en inox
• Universeel diamantzaagblad ø 115, 125 mm of 230 mm (economy)
• Stalen borstels ø 66 en 100 mm

Code
MEMA 0070
MEMA 0075
MEMA 0090
METO 0420
ONST 0085

Artikel
Slijpmachine ø 115 mm
Slijpmachine ø 125 mm
Slijpmachine ø 230 mm
Stofafzuigkap ø 115 / ø 125
Stofzuiger fijn stof 35 liter

€/dag
12,00
12,00
14,00
2,70
31,00

€/week
30,00
30,00
35,00
2,70
93,00

•
•
•
•

€/4 weken
90,00
90,00
105,00
8,00
279,00

Droog te gebruiken (heeft geen koelvloeistof nodig bij het verzagen)
Spanvijs met snelle klemming voor het afkorten van gelijke stukken
Verstek instelbaar op 45, 60, 75 en 90°
Vermogen 2,2 kW, 230 V
Capaciteit
90°: buis
90°: koker
45°: buis
45°: koker
			
ø 140 mm
155 x 105 mm
ø 110 mm
85 x 115 mm
			
(Volle staven en draadstang tot 35 mm)
Verhuuraccessoires:
• Zaagblad ø 355 mm, 66 tanden universeel geschikt voor dunwandig RVS,
zacht staal, non-ferro en plastic
• Zaagblad ø 355 mm, 96 tanden voor RVS
• Zaagblad ø 355 mm, 96 tanden voor aluminium

Code
MEMA 0060

Artikel
Zaagblad
Afkortzaagmachine 355 mm

€/dag
41,00

€/week
92,00

€/4 weken
308,00

Metaalcirkelzaag 230 V
Voor het droog zagen van massief staal, buizen, profielen en kabelgoten bij steigerbouw, koetswerk, magazijninrichting, elektriciteitsinstallaties e.d.
• Maximum zaagdiepte 63 mm, zaagblad staal ø 185 mm, zaagsnede 2 mm
• Vermogen 1,15 kW 230 V, toerental 3.700 t/min
• Geen gensters door het opvangbakje voor het zaagsel
• Gewicht 4 kg
Verkoopproduct:
• Speciaal zaagblad ø 185 mm voor inox

Code
MEMA 0100
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Artikel
Metaalcirkelzaag 230 V

€/dag
21,00

€/week
52,00
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€/4 weken
156,00

METAALBEWERKING EN LASAPPARATEN
TIG en elektrodelasapparaat 180 A

Halfautomaat 170 A 230 V

Geschikt voor fijn werk met TIG en elektrodelassen onder gelijkstroom.
•
•
•
•

Gelijkstroom met een lasstroombereik 10-180 A, 2-takt of 4-takt
Laskabel 3 meter en massakabel 3 meter met tang, lastoortskabel 3 meter
Instellingen: lift arc start, up and down slope, voor en nagas
Compact lasapparaat werkt op een spanning van 180 tot 260 V (25 A)
(bij stroomvoorziening door bijv. een stroomgroep)
• Voorzien van gasontspanner voor Argon
Verkoopproduct:
• Lasdraad ø 2 mm

Voor het lassen van stalen constructies. Ook geschikt voor verzinkt
staal en dunne carrosserieplaat.
• Met lasscherm, bikhamer, staalborstel en lashandschoenen
• Lastoortskabel 3 meter en massakabel met tang 3 meter
• Ontspanner gas
• Gewicht 43 kg
• Afmetingen 0,78 x 0,30 x 0,63 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Afzuiginstallatie met flexibels
Verkoopproduct:
• Lasdraad ø 0,8 (15 kg)
Argon gas wordt niet verkocht.

Code
LAMA 0210

Artikel
TIG-elektrode lasapparaat 180 A

€/dag
35,00

€/week
86,00

€/4 weken
259,00

Code
LAMA 0190

Artikel
Halfautomaat 170 A

€/dag
44,00

€/week
130,00

€/4 weken
454,00

Acetyleen lasset / Acetyleen snijbrander
Lasset voor het snijbranden, lassen, verhitten en solderen. Snijbrander voor het doorbranden van stalen platen, profielen en balken.

• Met ontspanner, drukregelaar voor zuurstof en acetyleen, darmen en lasscherm
Acetyleen wordt niet verkocht.

LAMA 0110

Code
LAMA 0100
LAMA 0110

Artikel
Acetyleen lasset
Acetyleen snijbrander

€/dag
23,00
21,00

€/week
68,00
62,00

€/4 weken
204,00
186,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

141

METAALBEWERKING EN LASAPPARATEN
Plasmabrander 25 A 230 V

Laspost inverter 160 A 230 V

Voor het doorbranden van non-ferro, RVS en stalen plaatwerk tot een
dikte van 6 mm met een zuivere snede.
•
•
•
•

Brandt ook door overlappende platen, wapeningsnetten en roosters
Geschikt voor geschilderde platen of met een coating
Luchtverbruik 60 l/min bij een druk van 3.7 bar (minimum 25 l/min compressor)
Storingsvrij EN50199, geschikt voor het gebruik in de omgeving van elektronische apparatuur
• Maximum vermogen 3,2 kW 230 V
• Gewicht 13 kg
Verhuuraccessoire:
• Compressor met 8 mm snelkoppeling, 330 l/min
Code
LAMA 0080
PNCO 0175

Artikel
Plasmabrander 25 A
Compressor 330 l/min

€/dag
65,00
16,00

€/week
195,00
48,00

Draagbaar booglasapparaat met zeer stabiele lasboog voor lichte
laswerken. Ook geschikt voor legeringen en koper.
• Lasspanning 27 V, inverter MMA
• Laskabel 3 meter met tang, massakabel 3 meter met tang
• Met lasscherm, bikhamer, staalborstel en lashandschoenen
Verhuuraccessoires:
• Laskabel 15 meter
• Verlengsnoeren stroomkabels
Verkoopproducten:
• Laselektrodes 2,5 en 3,25 mm

€/4 weken
585,00
144,00

Code
LAMA 0130
LATO 0255

Artikel
Laspost 160 A, 230 V
Laskabel 15 meter

€/dag
21,00
3,50

€/week
62,00
8,70

€/4 weken
186,00
23,00

€/week
92,00

€/4 weken
276,00

Lasapparaat voor kunststoffen buizen
Voor het lassen van kunststof buizen en fittingen.
•
•
•
•
•
•

Last kunststoffen buizen en moffen uit PP, PE, PB en PVDF
Temperatuur max. 330° C
Thermostatische controle met LED
Vermogen 800 W, 230 V
Met G-klem voor het bevestigen aan een werkoppervlak
Afmetingen 48 x 36 x 11 cm (lxbxh)

Kan 3 stukken gelijktijdig lassen

Code
LAMA 0220
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Artikel
Lasapparaat kunststof ø 20-63 mm

€/dag
37,00
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METAALBEWERKING EN LASAPPARATEN
Laspost 250 A 230-380 V

Lasaggregaten 200 A benzine

LAMA 0160

Booglasapparaten met elektrode voor lichte en zware laswerken.
Instelbaar lasvermogen voor het materiaal en de elektrodedikte.
• Lasspanning: 52 of 75 V
• Laskabel 3 meter met tang, massakabel 3 meter met tang
• Met lasscherm, bikhamer, staalborstel en lashandschoenen
Verhuuraccessoires:
• Afzuiginstallatie met flexibels
• Laskabel 15 meter
• Verlengsnoeren stroomkabels
Verkoopproducten:
• Laselektrodes 2,5 en 3,25 mm

Code
LAMA 0140
LATO 0255

Artikel
Laspost 250 A, 230 - 380 V
Laskabel 15 meter

€/dag
25,00
3,50

€/week
75,00
8,70

€/4 weken
225,00
23,00

Autonome lasgroep om te lassen op plaatsen of werven waar weinig
of geen stroom beschikbaar is.
• Extra stopcontacten of aansluitingen 230 - 380 V
• Laskabel 3 meter met tang, massakabel 3 meter met tang
• Met lasscherm, bikhamer, staalborstel en lashandschoenen
Verhuuraccessoires:
• Afzuiginstallatie met flexibels
• Laskabel 15 meter
Verkoopproducten:
• Laselektrodes 2,5 en 3,25 mm

Code
-50% LAMA 0160
LATO 0255

Artikel
Lasaggregaat 200 A benzine
Laskabel 15 meter

€/dag
48,00
3,50

€/week
144,00
8,70

€/4 weken
499,00
23,00

Slagmoersleutel tot M22 - 230 V
Voor het vastzetten of losdraaien van bouten of moeren.
• Met momentbegrenzer voor een gecontroleerde aandraaikracht
Verhuuraccessoires:
• Doppen ½” van M10 tot M22
• Verlengstukken ½” en ¾”
• Reductiestuk ¾” - ½”

Code
DVAU 0050

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Artikel
Slagmoersleutel tot M22

€/dag
21,00

€/week
52,50

€/4 weken
156,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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METAALBEWERKING EN LASAPPARATEN
Metaalboormachine tot 32 mm

Metaalfreesmachine met magneetvoet 230 V

Boormachine met conische huls (MK 3) en verloophulzen voor
metaalboren ø 13 tot 32 mm. Dubbel geïsoleerd.

• Met zijgrepen en borststeun om de machine zonder statief te gebruiken
• Motor met een vermogen van 1.050 W en 4 versnellingen: 150 tot 260 t/min
Verhuuraccessoires:
• Magnetische boorstaander, voor precisieboringen, in alle richtingen
• Metaalboren ø 13 tot 32 mm
(oplopend met 0,5 mm van 13 tot 19 mm plus 22,5 mm)

Code
MEMA 0130
MEMA 0120

Artikel
Metaalboormachine 230 V
Magnetische boorstaander

€/dag
29,00
27,00

€/week
73,00
67,50

€/4 weken
219,00
203,00

Om grote gaten te boren in profielen of dikke stalen platen.
• De magneetvoet laat een plaatsing in alle richtingen toe
Model
Capaciteit
Vermogen
Toerental
MEMA 0140
ø 50 mm
1,2 kW 230V
130 - 520 t/min
MEMA 0137
ø 100 mm
1,8 kW 230 V
430 - 760 t/min
Verkoopproducten:
• Metaalfrezen ø 12 t/m ø 26

Code
Artikel
Max. frees
MEMA 0140 Magneetkernboormachine ø 50 mm
MEMA 0137 Metaalfreesmachine
ø 100 mm

Gewicht
13,2 kg
12 kg

€/dag
56,00

€/week
168,00

€/4 weken
504,00

56,00

168,00

504,00

Slagmoersleutel M32 en M63 perslucht
Voor het krachtig vastzetten of losdraaien van bouten of moeren.
Verhuuraccessoires:
• Uitgebreide reeks doppen van M10 tot M63
• Verlengstukken en reductiestukken, ½”, ¾” en 1” koppeling
• Compressorset met smeercombinatie, oliefilter en persluchtslang

Code
PNGE 0075
PNGE 0100
PNCO 0175
PNCO 0190
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Formaat
Luchtverbruik
tot M32 (½”)
250 l/min, ø 8 mm
tot M63 (1”)
1.400 l/min, ø ¾”
Compressor 280 l/min
Compressor 330 l/min

€/dag
22,00
26,00
16,00
32,00

€/week
55,00
65,00
48,00
96,00
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€/4 weken
165,00
195,00
144,00
288,00

METAALBEWERKING EN LASAPPARATEN
Naaldenbikhamer perslucht

Betonijzerschaar 16 mm

Om te ontroesten, slakken van lasnaden of verf te verwijderen.

• Snelkoppeling ø 8 mm
Verhuuraccessoires:
• Compressorset 330 l/min met smeercombinatie, oliefilter en persluchtslang
Verkoopproducten:
• Naalden
Code
PNGE 0039

Naaldenbikhamer
28 naalden

Verbruik
230 l/min

€/dag
21,00

€/week
52,00

€/4 weken
156,00

Voor het vastzetten of losdraaien van bouten of moeren.

€/dag
19,00

Artikel
Betonijzerschaar 16 mm

€/dag
5,50

€/week
14,00

€/4 weken
42,00

Om betonijzer of rondstaal te plooien voor constructies of
bewapening van beton.

• Met verlengstuk

Artikel
Ratelsleutel + doppenset

Code
BOBE 0150

Betonijzerplooimachine 16 mm

Ratelsleutel met doppenset M41 tot M85

Code
DVDI 0250

Om betonijzer of rondstaal door te knippen.

€/week
76,00

€/4 weken
228,00

Code
BOBE 0130

Artikel
Betonijzerplooimachine 16 mm

€/dag
8,00

€/week
24,00

€/4 weken
72,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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POMPEN
Aalpomp 9 m3/uur - 230 V

POMPEN
afvoerslangen | 146
aalpompen | 146
waterpompen | 147
rioolwaterpomp | 148
dieselpompen | 149

Afvoerslangen 2”, 4” en 6”

POTO 0340

POTO 0430

146

Lengte
8 meter
20 meter
8 meter
20 meter
20 meter
20 meter
50 meter

Koppeling
Ø 2"
Ø 2"
Ø 3"
Ø 3"
Ø 4"
Ø 6"
Ø 6"

• Dompeldiepte maximum 20 meter (debiet afhankelijk van opvoerhoogte)
• Geïsoleerde elektrische motor 230 V / 1 kW, met aansluitingskast
• Gewicht 50 kg, afmetingen 48 x 40 x 53 cm (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Afvoerslangen ø 2”, lengte 8 en 20 meter
Code
POAA 0240
POTO 0430
POTO 0310

Artikel
Aalpomp 9 m3/uur
Afvoerslang 8 meter, Ø 2”
Afvoerslang 20 meter, Ø 2”

€/dag
72,00
3,20
4,40

€/week
180,00
8,00
11,00

€/4 weken
724,00
24,00
33,00

Aalpomp 95 m3/uur - 400 V

POTO 0330

Dompelpomp voor het leegpompen van beerputten.

Alle soorten slangen met bijpassende koppelingen.
Code
POTO 0430
POTO 0310
POTO 0440
POTO 0320
POTO 0330
POTO 0340
POTO 0345

Dompelpomp voor het leegpompen van beerputten.

€/dag
3,20
4,40
5,50
9,00
13,00
24,00
48,00

€/week
8,00
11,00
13,50
22,00
33,00
60,00
120,00

€/4 weken
24,00
33,00
40,00
65,00
99,00
180,00
360,00

• Ook geschikt voor het verpompen van afvalwater, slib en grondwater
• Dompeldiepte maximum 20 meter (debiet afhankelijk van opvoerhoogte)
• Geïsoleerde elektrische motor 400 V / 3,1 kW, met aansluitingskast
• Gewicht 100 kg, afmetingen 66 x 32 x 62 cm (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Afvoerslang ø 4”, lengte 20 meter
Code
-50% POAA 0250
POTO 0330

Artikel
Aalpomp 95 m3/uur
Afvoerslang 20 meter, Ø 4"

€/dag
138,00
13,00

€/week
345,00
33,00
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€/4 weken
1.380,00
99,00

POMPEN
Waterpompen 14 m³ tot 52 m³/uur - 230 V

Waterpomp 71 m3/uur - benzinemotor
POWA 0065

POWA 0070

Voor het leegpompen van bouwputten, kelders enz.

POTO 0310

POTO 0320

Dompelpompen voor het leegpompen van bouwputten, kelders enz.

• Compacte dompelpompen, aansluiting met werfkastje
• Pomp, 14 m³/uur, werkt al vanaf een niveau van 3 mm
• 37 en 52 m³/uur pompen voorzien van een vlakzuigkraag om tot op 1 mm leeg
te pompen en een luchtklep zodat de pomp onbeperkt kan droogdraaien
Verhuuraccessoires:
• Afvoerslangen ø 2”, 8 meter en 20 meter lang
• Niveauschakelaar
Code
POWA 0013
POWA 0065
POWA 0070
POTO 0430
POTO 0310
POTO 0440
POTO 0320
POTO 0390

Artikel + ø slangen
Waterpomp 14 m3/uur, ø 2"
Waterpomp 37 m³/uur, ø 2”
Waterpomp 52 m³/uur, ø 3”
Afvoerslang 8 meter, ø 2"
Afvoerslang 20 meter, ø 2"
Afvoerslang 8 meter, ø 3"
Afvoerslang 20 meter, ø 3"
Niveauschakelaar

€/dag
25,00
48,00
54,00
3,20
4,40
5,50
9,00
4,40

€/week
75,00
119,00
135,00
8,00
11,00
13,50
22,00
11,00

TE KOOP
TWEEDEHANDSMATERIAAL
Tweedehandse machines vindt u op onze website:

eurorent.be/tweedehands

Contacteer ons voor meer informatie:
T 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be
Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/4 weken
225,00
357,00
405,00
24,00
33,00
40,00
65,00
44,00

• Zelfaanzuigende waterpomp met benzinemotor 8 pk
• Dient opgegoten te worden, debiet 71 m3/uur, opvoerhoogte tot 24 meter
Verhuuraccessoires:
• Afvoerslangen ø 3”, 8 en 20 meter
• Aanzuigdarm met korf 5 meter, ø 3”
Code

Artikel + ø slangen

POWA 0050
POTO 0480
POTO 0440
POTO 0320

Waterpomp 71 m3/uur
Aanzuigdarm met korf 5 meter, ø 3"
Afvoerslang 8 meter, ø 3"
Afvoerslang 20 meter, ø 3"

€/dag

€/week

€/4 weken

60,00
6,50
5,50
9,00

180,00
16,50
13,50
22,00

540,00
49,00
40,00
65,00

€/week
432,00
37,00
13,50
120,00

€/4 weken
1.296,00
151,00
40,00
360,00

Waterpomp 350 m3/uur - 400 V

Dompelpompen voor het afvoeren van grondwater.

• Uitgerust met elektrische motor 380 V en fase omschakeling
• Uitgevoerd met teruggetrokken waaier voor vaste deeltjes
• Vermogen 20 kW, 400 V, gewicht 150 kg, doormeter ø 64 cm
Verhuuraccessoires:
• DPC module om de pompcyclus automatisch te regelen
Code
-50% POWA 0100
POTO 0400
POTO 0440
POTO 0345

Artikel
Waterpomp 350 m3/uur - ø 6"
DPC module (pompcyclus)
Afvoerslang 8 meter, ø 3"
Afvoerslang 50 meter, ø 6"

€/dag
144,00
15,00
5,50
48,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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POMPEN
Membraanpomp 21 m³/uur - benzinemotor

Zelfaanzuigende pomp voor het verpompen van slijk en water.
• Aanzuighoogte maximum 10 meter, debiet tot 21 m³/uur
• Benzinemotor 3 pk
• Afmetingen 94 x 69 x 82 cm (lxbxh)
• Gewicht 64 kg
• Deze pomp mag droog draaien
Verhuuraccessoires:
• Afvoerslangen ø 3”, 8 meter en 20 meter lang
• Aanzuigdarmen ø 3”, met korf, lengte 5 meter

Code
-50% POME 0230
POTO 0440
POTO 0320
POTO 0480

Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Membraanpomp 21 m3/uur
63,00 158,00
624,00
Afvoerslang 8 meter Ø 3"
5,50
13,50
40,00
Afvoerslang 20 meter Ø 3"
9,00
22,00
65,00
Aanzuigdarm 5 meter Ø 3" met korf 6,50
16,50
49,00

Rioolwaterpomp 15 en 36 m³/uur - 230 V

Dompelpompen voor het verpompen van riool- en grondwater.

• Elektrische motor 230 V, 750 W (15 m3 ) of 1,1 kW (36 m3 ) met aansluitingskast
• Uitgerust met teruggetrokken waaier voor vaste deeltjes tot 35 mm (PORI 0125)
en 70 mm (PORI 0135)
• Uitgerust met vlotterschakeling
Verhuuraccessoires:
• Afvoerslangen ø 2” en ø 3”, lengte 8 en 20 meter

Code
PORI 0125
POTO 0430
POTO 0310
PORI 0135
POTO 0440
POTO 0320

Artikel
Rioolwaterpomp 15 m3/uur
Afvoerslang 8 meter Ø 2"
Afvoerslang 20 meter Ø 2"
Rioolwaterpomp 36 m3/uur
Afvoerslang 8 meter Ø 3"
Afvoerslang 20 meter Ø 3"

€/dag
18,40
3,20
4,40
31,00
5,50
9,00

€/week
46,00
8,00
11,00
78,00
13,50
22,00

€/4 weken
184,00
24,00
33,00
312,00
40,00
65,00

€/dag
6,50

€/week
16,50

€/4 weken
49,00

Brandweerslang 20 meter - 20 bar Ø 2”
Enkel voor zuiver water.

• Voorzien van 2 dsp snelkoppelingen 2”

Code
POTO 0315
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Artikel
Brandweerslang 20 meter
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POMPEN
Rioolwaterpomp 150 m³/uur - 400 V

Rioolwaterpompen 145 en 300 m³/uur - 400 V

PORI 0190

Centrifugaalpompen voor het verpompen van rioolwater.

• Voorzien van een onderstel met dissel met oog en een steunpoot
Model
Debiet
Opvoerhoogte Vermogen
Gewicht
PORI 0190 145 m3/uur
tot 4 meter
15 pk
350 kg
3
			
48 m /uur
tot 17 meter		
3
PORI 0200 300 m /uur tot 4 meter
20 pk
400 kg
			
100 m3/uur tot 17 meter		
Verhuuraccessoires:
• Afvoerslangen en afvoerdarmen, ø 4” en ø 6”
• Aanzuigdarmen met of zonder korf

Dompelpompen voor het verpompen van riool en grondwater.
•
•
•
•

Uitgerust met elektrische motor 400 V en fase omschakeling
Uitgevoerd met teruggetrokken waaier voor vaste deeltjes
Voorzien van een ketting, elektrische aansluiting met werfkastje
Kan uitgerust worden met aanzuigdarmen
Model
Debiet
Vermogen
Gewicht
Doormeter
PORI 0140
150 m3/uur
3,1 kW
127 kg
64 cm
Verhuuraccessoires:
• Afvoerslangen en afvoerdarmen: ø 4”
• Aanzuigdarm ø 4”
• DPC module om de pompcyclus automatisch te regelen
Code
-50% PORI 0140
POTO 0400
POTO 0330
POTO 0360

Artikel
Rioolwaterpomp 150 m3/uur
DPC module
Afvoerslang 20 meter, ø 4”
Aanzuig/afvoerdarm 5 meter, ø 4”

Slangen
ø 4”

€/dag €/week €/4 weken
65,00 162,00
648,00
15,00
37,00
151,00
13,00
33,00
99,00
9,00
22,00
65,00

Code
-50% PORI 0190
-50% PORI 0200
POTO 0352
POTO 0350
POTO 0360
POTO 0330
POTO 0372
POTO 0370
POTO 0380
POTO 0385
POTO 0340
POTO 0345

Darmen
ø 4”
ø 6”

Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Waterpomp 145 m³/uur
78,00 194,00
776,00
Waterpomp 300 m³/uur
93,00 232,00
928,00
Aanzuigdarm met korf 1 meter, ø 4”
6,50
16,50
49,00
Aanzuigdarm met korf 5 meter, ø 4” 19,50
49,50
146,00
Aanzuig/afvoerdarm 5 meter, ø 4”
9,00
22,00
65,00
Afvoerslang 20 meter, ø 4”
13,00
33,00
99,00
Aanzuigdarm met korf 1 meter, ø 6”
9,00
22,00
65,00
Aanzuigdarm met korf 5 meter, ø 6” 26,00
65,00
195,00
Aanzuig/afvoerdarm 5 meter, ø 6” 26,00
65,00
195,00
Aanzuig/afvoerdarm 10 meter, ø 6” 44,00 132,00
332,00
Afvoerslang 20 meter, ø 6”
24,00
60,00
180,00
Afvoerslang 50 meter, ø 6”
48,00 120,00
360,00

Dieselpompen 230 V
Voor het verpompen van o.a. dieselolie.

• 1 model uitgerust met pistool en 4 meter slang ø 1”
• 1 model uitgerust met pistool met teller en 5 meter slang ø 1”

PODI 0265

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Code
PODI 0265
PODI 0267

Artikel
Dieselpomp 60 l/min
Dieselpomp met teller 80 l/min

€/dag
31,00
63,00

€/week
78,00
158,00

€/4 weken
312,00
624,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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REINIGING EN ONDERHOUD
Hogedrukreiniger 140 bar - koud water

REINIGING EN
ONDERHOUD
hogedrukreinigers 150 | rioolreiniging 155 |
schrob- en dweilmachines 156 |
borstelmachines 158 | onkruidverdelging 159 |
polieren, boenen en stomen 160 |
tapijtreiniging 162 | waterzuigers 163 |
stofzuigers fijn stof 164 | stofbeheersing 164 |

Voor het reinigen van bestrating, gevels, zwembaden, auto’s etc.

Tuinslangen ½” en ¾”

• Uitrusting met pistool en 2 lansen (Vario-jet lans en vuilfreeslans)
• Inlusief hogedrukslang 15 meter en tuinslang 7 meter
• Vermogen 3,2 kW, 230 V
• Gewicht: 39,5 kg
• Debiet: 11 l/min
• Aansluiting op tuinslang ½”
Verhuuraccessoires:
• Roterende rioolsproeikop met 100 bar hogedrukslang 15 en 30 meter om riolen
of afvoerbuizen te ontstoppen
• Roterende vloerreiniger 45 cm
• Versterkte tuinslang ½”, 25 meter en 50 meter
• Verlengkabel 230 V 16 A, lengtes 25 en 50 meter
Verkoopproducten:
• Detergent 5 liter

Versterkte tuinslangen op haspel voor aansluitingen op de waterleiding.
• Voorzien van snelkoppelingen ½” en ¾”
• Verdeelsysteem tuinslangen ½” + ¾” + 1” + brandslang
Code
ONHO 0850
ONHO 0860
ONHO 0880
ONHO 0890
ONHO 0839
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Artikel
Tuinslang ½" 25 meter
Tuinslang ½" 50 meter
Tuinslang ¾" 25 meter
Tuinslang ¾" 50 meter
Verdeelsysteem tuinslangen

€/dag
4,30
6,50
5,50
9,00
13,00

Code
ONHO 0650
ONHO 0780

€/week
13,00
19,50
16,50
27,00
13,00

€/4 weken
39,00
59,00
50,00
81,00
39,00

ONHO 0790
ONHO 0735
ONHO 0850
ONHO 0860
VSKA 0310
VSKA 0320

Artikel
Hogedrukreiniger 140 bar
Roterende rioolsproeikop met
hogedrukslang 15 meter
Roterende rioolsproeikop met
hogedrukslang 30 meter
Roterende vloerreiniger 45 cm
Versterkte tuinslang ½”, 25 meter
Versterkte tuinslang ½”, 50 meter
Verlengkabel 230 V 16 A, 25 meter
Verlengkabel 230 V 16 A, 50 meter

€/dag
30,00

€/week
90,00

€/4 weken
270,00

8,00

24,00

72,00

13,00

39,00

117,00

11,00

33,00

99,00

4,30
6,50
4,40
6,50

13,00
19,50
11,00
16,50

39,00
59,00
33,00
49,00
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REINIGING EN ONDERHOUD
Hogedrukreinigers 200 en 350 bar - koud water

Hogedrukreinigers 100 en 200 bar - warm water

ONHO 0690

ONHO 0710

Voor zwaar reinigingswerk, het afspuiten van gevels en het ontstoppen van riolen.

• Uitrusting met lans, slang 10 meter en tuinslang 7 meter ¾”, in huurprijs
inbegrepen
Model
Werkdruk
Motor
Debiet Gewicht Afmetingen (lxbxh)
ONHO 0690 200 bar Benzine 13 pk 18 l/min 95 kg 1,03 x 0,66 x 0,96 m
ONHO 0700 350 bar Benzine 20 pk 16 l/min 150 kg 1,20 x 0,65 x 0,985 m
Verhuuraccessoires:
• Lans met vuilfrees
• Warmwatergenerator 400 bar voor model 350 bar
• Hogedrukslangen 100-350 bar, 10, 30 en 50 meter
• Roterende rioolsproeikop 100 of 200 bar om riolen of afvoerbuizen te
ontstoppen, met hogedrukslang lengte 15 of 30 meter
• Roterende vloerreiniger (maximum druk 250 bar)
• Telescopische lans 2,9 tot 7,4 meter (maximum druk 200 bar)
• Rugsproeier 10 liter om detergent te vernevelen
• Verlengkabels 400 V, lengte 25 en 50 meter
• Tuinslang ¾” lengte, 25 en 50 meter
Verkoopproducten:
• Gevelreinigingspasta 5 kg (Remmers Clean FP)

Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en vet of olieaanslag.

• Uitrusting met lans, hogedrukslang 10 meter en tuinslang 7 meter in huurprijs
inbegrepen
• Met mazoutbrander, temperatuur tot 150°C instelbaar
• Detergent aanzuiging met regeling
Model
Aandrijving
Debiet
Gewicht
Tuinslang
100 bar
230 V 2 kW
12 l/min
164 kg
½” en ¾”
200 bar
400 V 5,5 kW
15 l/min
180 kg
¾”
• Greenboiler 70 kW op 100 bar model voor een hoger rendement en een lager
brandstofverbruik
• Afmetingen 1,20 x 0,728 x 1,152 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Lans met vuilfrees
• Hogedrukslangen 100-350 bar, 10, 30 en 50 meter
• Roterende rioolsproeikop 200 bar om riolen of afvoerbuizen te ontstoppen, met
hogedrukslang lengte 15 of 30 meter
• Versterkte tuinslang ½” en ¾” lengte 25 en 50 meter
• Telescopische lans 2,9 tot 7,4 meter (maximum druk 200 bar)
• Verlengkabels 230 V16 A, lengte 25 en 50 meter
• Verlengkabels 400 V, lengte 25 en 50 meter
Verkoopproducten:
• Detergent 5 liter
• Gevelreinigingspasta 5 kg (Remmers Clean FP)
Stille werking: minder dan 85 dB.

Code
-50% ONHO 0690
-50% ONHO 0700

Max. druk Motor
200 bar
Benzine 13 pk
350 bar
Benzine 20 pk

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/dag

€/week

€/4 weken

81,00
150,00

243,00
450,00

729,00
1.350,00

Code
-50% ONHO 0710
-50% ONHO 0720

Max. druk Motor
100 bar
230 V, 2 kW
200 bar
400 V, 5,5 kW

€/dag
78,00
107,00

€/week
234,00
321,00

€/4 weken
700,00
963,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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REINIGING EN ONDERHOUD
Hogedrukreiniger 200 bar - warm water met dieselmotor

Autonoom werkende hogedrukreiniger voor het verwijderen van
hardnekkig vuil, vet of olieaanslag.
• Uitrusting met lans, hogedrukslang 20 meter en tuinslang ¾”- 7 meter in
huurprijs inbegrepen
• Debiet 15 l/min, mazoutbrander 72 kW, temperatuur tot 150°C instelbaar
• Dieselmotor 13 pk met repeteerstarter
• Gewicht 215 kg
• Afmetingen 1,10 x 0,66 x 0,73 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Lans met vuilfrees
• Hogedrukslangen 100-350 bar, 10, 30 en 50 meter
• Rioolontstoppers tot 200 bar met sproeikop, slang 15 en 30 meter
• Versterkte tuinslang ¾” lengte 25 en 50 meter
• Telescopische lans 2,9 tot 7,4 meter (maximum druk 200 bar)
Verkoopproducten:
• Gevelreinigingspasta 5 kg (Remmers Clean FP)

Code
-50% ONHO 0725
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Max. druk
200 bar

Motor
diesel 13 pk

€/dag
131,00

€/week
393,00

€/4 weken
1.179,00

Warmwatergenerator voor hogedrukreiniger 350 bar

Warmwatergenerator te gebruiken in combinatie met een hogedrukreiniger voor het verwijderen van hardnekkig vuil, vet of olieaanslag.
•		Drukbestendige warmwatergenerator tot 400 bar met een debiet tot 21 l/min
• Voeding 230 V en verwarming met stookolie (brandstoftank 49 liter)
• Temperatuur regelbaar 40 – 95°C, met druk en doorstroombeveiliging
• Afmetingen 0,95 x 0,55 x 1,00 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Hogedrukreiniger koud water 350 bar met lans en slangen
• Lans met vuilfrees
• Hogedrukslangen 300/350 bar, 10, 30 en 50 meter
• Verlengkabels 230 V, 16 A, lengte 25 en 50 meter

Code
-50% ONHO 0505
-50% ONHO 0700

Artikel
€/dag
Warmwatergenerator 400 bar 59,00
Hogedrukreiniger 350 bar
150,00
benzine 20 pk

€/week
236,00

€/4 weken
708,00

450,00

1.350,00
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REINIGING EN ONDERHOUD
Hogedrukreiniger 500 bar - warm water + stoom
op aanhangwagen

Heet water en stoom hogedrukreiniger met watertank van
ca. 500 liter. Temperatuur traploos regelbaar tot 120 °C.

Hogedrukreiniger 200 bar - koud water met watertank
1.000 liter

eco

• Greenboiler en warmtewisselaar zorgen voor een hoger
rendement en 33% lager brandstofverbruik
• Druk instelbaar van 200 tot 500 bar
• Debiet warm of koud water 15l/min (900 l/h) bij 100°C en 500 bar of 12l/min bij
140°C en 30 bar (stomen)
• Inclusief 40 meter hogedrukslang 3/8", 25 meter watertoevoerslang ¾”,
hogedrukpistool, spuitlans, stoomlans met stoomnozzle
• Pomp beveiligd tegen te hoge ingangstemperatuur (maximum 40 °C)
• Watertank voorzien van ontluchting en overloop
• Lombardini dieselmotor 18,9 kW/24 PK, dieseltank 80 liter
• Vermogen brander 110 kW
• Laag geluid van minder dan 85 dB met gesloten kap
• Aanhangwagen met oplooprem, opklapbaar neuswiel en extra steun
• Aanhangergewicht 950 kg (vervoer enkel met lege watertank)
Verhuuraccessoires:
• Lans met vuilfrees
• Extra hogedrukslang 25 en 50 meter
• Rugsproeier 10 liter met detergent vernevelaar
• Vijverzuiger
Verkoopproducten:
• Detergent 5 liter
• Gevelreinigingspasta 5 kg (Remmers Clean FP)
• Ontkalkingsproduct
Code
ONHO 0732
ONHO 0813
ONHO 0769
ONHO 0770
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Artikel
€/dag
Hogedrukreiniger 500 bar met stoomfunctie 298,00
Lans met vuilfrees 500 bar
16,20
Hogedrukslang 25 meter 500 bar
11,00
Hogedrukslang 50 meter 500 bar
19,00

€/week €/4 weken
1.156,00
3.468,00
49,00
147,00
33,00
99,00
57,00
171,00

Koud water hogedrukreiniger met 1.000 liter watertank. Autonoom
werkend met benzinemotor.
• Standaarduitrusting: 15 meter hogedrukslang en lans
• Werkdruk 200 bar en een debiet van 15 l/min
• Waterreservoir 1.000 liter, antivriesreservoir (15 l) en detergenttank (28 l)
• Gemonteerde nozzle bar voor wegdekreiniging
• Benzinemotor 11 pk met elektrische starter
• Afmetingen 3,45 x 1,40 x 1,60 meter (lxbxh)
• Eigen gewicht 450 kg (MTM 1.500 kg), tank maximum halfvol voor transport
• Gemonteerd op aanhangwagen met oplooprem en neuswiel
Verhuuraccessoires:
• Lans met vuilfrees
• Extra hogedrukslang 10 meter en 30 meter
• Rioolontstoppers tot 200 bar met sproeikop, 15 en 30 meter
• Versterkte tuinslang ¾” lengte 25 en 50 meter
• Telescopische lans 2,9 tot 7,4 (max. druk 200 bar)
• Vijverzuiger
Verkoopproducten:
• Detergent 5 liter

Code
ONHO 0695
ONHO 0697

Artikel
Hogedrukreiniger 200 bar met
watertank 1.000 liter
Vijverzuiger

€/dag

€/week

€/4 weken

130,00

390,00

1.170,00

8,65

26,00

78,00
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REINIGING EN ONDERHOUD
Toebehoren hogedrukreinigers

Rioolreiniger op aanhangwagen

Uitrusting voor hogedrukreinigers van 100 tot 400 bar.

• Telescopische lans voor het reinigen van gevels, lengte 2,9 - 7,4 meter, max. druk 200 bar
• Vuilfreeslansen met roterende sproeikop voor een grondige reiniging. 100, 200 en
350 bar
• Slangen met roterende rioolkop voor het reinigen van afvoerbuizen en riolering, 100 en
200 bar
• Verlengslangen hoge druk zonder drukverlies
• Roterende vloerreiniger 45 cm met een rendement van 15 m²/min, max. druk 250 bar
• Warmwatergenerator voor hogedrukreinigers tot 400 bar
Code
ONHO 0820
ONHO 0810
ONHO 0803
ONHO 0811
ONHO 0780
ONHO 0790
ONHO 0785
ONHO 0795
ONHO 0750
ONHO 0760
ONHO 0767
ONHO 0740
ONHO 0505

Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Telescopische lans 2,9 - 7,4 meter 200 bar
6,50
19,50
59,00
Vuilfreeslans 100 bar
6,50
19,50
59,00
Vuilfreeslans 200 bar
9,00
27,00
81,00
Vuilfreeslans 300/350 bar
11,00
33,00
99,00
Slang 15 meter + rioolkop 100 bar
8,00
24,00
72,00
Slang 30 meter + rioolkop 100 bar
13,00
39,00
117,00
Slang 15 meter + roterende rioolkop 200 bar 10,00
30,00
90,00
Slang 30 meter + roterende rioolkop 200 bar 15,00
45,00
135,00
Slang 10 meter 100-350 bar
6,50
19,50
59,00
Slang 30 meter 100-350 bar
13,00
39,00
117,00
Slang 50 meter 100-350 bar
18,50
55,00
165,00
Roterende vloerreiniger 250 bar
15,00
45,00
135,00
Warmwatergenerator 400 bar
59,00 236,00
708,00

Voor het ontstoppen van riolen tot 60 cm doormeter.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobiele hogedrukreiniger koud water met benzinemotor 20 pk
Werkdruk 90 bar en een debiet van 60 l/min
Waterreservoir 400 liter
Benzinetank 20 liter
Afmetingen 2,99 x 1,56 x 1,80 meter (lxbxh)
Eigen gewicht 490 kg
Standaarduitrusting: rioolkop 90 bar
De nummerplaat van het trekkend voertuig dient herhaald te worden op de
aanhanger
Verkoopproduct:
• Nummerplaat met letters / cijfers
Code
ONHO 0640
ONHO 0880
ONHO 0890

Artikel
Rioolreiniger 90 bar
Tuinslang ¾" 25 meter
Tuinslang ¾" 50 meter

€/dag
204,00
5,50
9,00

€/week
612,00
16,50
27,00

€/4 weken
1.836,00
50,00
81,00

Rioolontstoppers 100 en 200 bar
Ontstoppen van riool- en afvoerbuizen met rioolsproeikop en warm
of koud water.
• Roterende rioolsproeikop met hogedrukslang, lengte 15 en 30 meter
Verhuuraccessoires:
• Hogedrukreinigers 140 bar (koud water) of 200 bar (koud of warm water)
• Versterkte tuinslang ½” en ¾”, lengte 25 of 50 meter

Code
ONHO 0780
ONHO 0790
ONHO 0785
ONHO 0795

Artikel
€/dag
15 meter slang + rioolsproeikop 100 bar
8,00
30 meter slang + rioolsproeikop 100 bar 13,00
15 meter slang + rioolsproeikop 200 bar 10,00
30 meter slang + rioolsproeikop 200 bar 15,00

€/week
24,00
39,00
30,00
45,00

€/4 weken
72,00
117,00
90,00
135,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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REINIGING EN ONDERHOUD
Schrob- en dweilmachine ø 43 cm

Schrob- en dweilmachine ø 50 cm

Compacte en lichte machine voor het grondig reinigen van diverse vloeren.
• Werkbreedte 43 cm, inhoud watertank 13 liter
• Vermogen 230 V, 1,6 kW
• Uitgerust met nylon schuurborstel
• Gewicht 45 kg
Verhuuraccessoires:
• Schuurborstel ø 45 cm
Verkoopproducten:
• Detergent 5 liter

Code
ONSC 0570
ONSC 0575

Artikel
Schrob- dweilmachine ø 43 cm
Schuurborstel ø 45 cm

accu

Geschikt voor het reinigen van kleine en middelgrote vloeren.

• Werkbreedte 50 cm, aftrekker 75 cm, watertank 30 liter
• Gewicht 60 kg, vermogen 230 V, 1,7 kW
Verhuuraccessoires:
• Gewone schuurborstel of krachtige Tynex borstel ø 50 cm
Verkoopproducten:
• Detergent 5 liter

€/dag
42,00
4,40

€/week
126,00
13,00

€/4 weken
378,00
39,00

Code
-50% ONSC 0520
ONSC 0550
ONSC 0560

Artikel
Schrob- en dweilmachine ø 50 cm
Schuurborstel ø 50 cm
Tynex borstel ø 50 cm

€/dag €/week €/4 weken
58,00 146,00
437,00
6,50
16,50
42,00
22,00
54,00
140,00

Zit-, schrob- en dweilmachines op batterijen ø 75 en ø 100 cm
Voor het reinigen van vloeren in magazijnen,
toonzalen enz.

accu

• Schrobt en dweilt in één beweging
• Met zuiverwatertank voor water en detergent. Het vuile water wordt afgetrokken
en opgezogen in een vuilwatertank
• Werkt op batterijen, autonomie van 5 uur (0510) tot 6 uur (0500)
• Werkbreedte borstels 75 cm (0510) en 100 cm (0500)
• Model 0500 kan voor- en achteruit rijden (0 - 8 km/u, 0 - 5 km/u)
• Model 0510 heeft een draaicirkel van 1,72 meter (snelheid 0 - 6 km/u)
ONSC 0510 Aftrekker Watertank Rendement Gewicht Afmetingen (lxbxh)
Model
353 kg* 1,17 x 0,77 x 1,26 m
ONSC 0510
95 cm
120 liter
4.700m2/uur
610 kg* 1,43 x 0,71 x 1,44 m
ONSC 0500
115 cm
210 liter
6.00m2/uur
(* gewicht met lege watertanks)
Verhuuraccessoires:
• Aanhangwagen 1.300 kg met laadklep aan 50% van normaal huurtarief
Verkoopproducten:
• Detergent 5 liter
Code
Artikel
-50% ONSC 0510 Schrobbreedte 75 cm
-50% ONSC 0500 Schrobbreedte 100 cm
gesloten 1.500 kg
AAMH 0040S Aanhangwagen
aan ½ prijs
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€/dag €/week €/4 weken
142,00 356,00
927,00
235,00 589,00
1.530,00
42,00

126,00
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378,00

De specialist in
✔
✔
✔
✔

reinigingsmachines
veegmachines
stof- en waterzuigers
industriële stofzuigers

✔
✔
✔
✔

stofzuiginstallaties
hogedrukreinigers
voorveegmachines
onderhoudsprodukten

www.clevermac.be

REINIGING EN ONDERHOUD
Veeg- en zuigmachine 50 cm accu

Borstelmachine 100 cm - benzine

Compacte en wendbare veegzuigmachine voor grondige
reiniging van kleine ruimtes, voor zowel binnen als buiten.

• Veegbreedte centrale borstel 50 cm en 65 cm met zijborstel
• Aandrijving 12V accu, werksnelheid 0-3,5 km/u
• Inhoud vuilreservoir 40 l
• Gewicht 67 kg (zonder batterij), afmetingen 143 x 66 x 100 cm (lxbxh)
Verkoopproducten:
• Detergent 5 liter
Code
Artikel
ONDI 0925 Veeg- en zuigmachine 50 cm accu

accu

€/dag €/week €/4 weken
108,00 324,00
972,00

Zitveegmachine 115 cm - diesel 18 pk
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Artikel
Zitveegmachine 115 cm

Veegbreedte 100 cm
Instelbare borsteldruk
Rijsnelheid voorwaarts / achterwaarts 1,5 - 2,7 km/u
Werken met of zonder opvangbak
Benzinemotor 6 pk
Gewicht 68 kg, afmetingen 2,20 x 1,12 x 1,03 meter (lxbxh)
Code
-50% ONDI 0920

Artikel
Borstelmachine 100 cm

€/dag

€/week

€/4 weken

72,00

216,00

648,00

€/week
208,00

€/4 weken
624,00

Hydraulisch aangedreven borstel voor compactlader.

Uitgerust met roterende zijborstel, hoofdborstel en opvangbak
115 cm werkbreedte, opvangbak 205 liter, maximum storthoogte 1,34 meter
Dieselmotor 18 pk
Gewicht 760 kg, maximum snelheid 8 km/u, maximum helling 15%
Afmetingen 2,00 x 0,80 x 1,54 meter (lxbxh)
Code
-50% ONDI 0930

•
•
•
•
•
•

Borstel voor compactlader

Voor het onderhoud van industriële terreinen, parkings enz.
•
•
•
•
•

Borstelmachine voor het opvegen van terreinen en het inborstelen
van bestrating en klinkers.

€/dag
268,00

€/week
670,00

€/4 weken
1.740,00

• Werkbreedte 150 cm
• Voorzien voor een compactlader van 2.500 kg
• Met eenvoudig te ledigen opvangbak

Code
-50% ONDI 0910

Artikel
Borstel voor compactlader

€/dag
52,00
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REINIGING EN ONDERHOUD
Onkruidbranders werkbreedte 15 en 45 cm

ONDI 0935

Onkruid heetwatermachine 230 V

ONDI 0937

Onkruidbranders op gas voor op wegen, paden, trottoirs en andere
oppervlaktes.

• Gebaseerd op Infraplus Systeem, waarbij gebruik wordt gemaakt van infrarode
stralingswarmte in combinatie met warme lucht. Door de ongewenste vegetatie
hieraan bloot te stellen stollen de eiwitten en barsten de vochtcellen waardoor
de plant verwelkt
• Toorts geschikt voor branden van kleine oppervlaktes rondom huis en rondom
straatmeubilair
• Lage branderkap maakt het mogelijk om makkelijk onder bankjes te branden
• Werkbreedte: ONDI 0935 toorts 15 cm, ONDI 0937 vloermodel 45 cm
Verkoopproducten:
• Propaangas 10,5 kg
Milieuvriendelijke onkruidbestrijding zonder
chemische verdelgingsmiddelen.

Heetwatermachine voor het effectief onkruid bestrijden zonder
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

• Water wordt onder druk naar een hoge temperatuur opgewarmd (102 °C) en met
behulp van een lans op de onkruiden gespoten
• Gebruik onder beplanting en in boomspiegels mogelijk
• Geen watertank, aan te sluiten op elke kraan met een Gardena koppeling
• Kan ook gebruikt worden als hogedrukreiniger: regelbare temperatuur en
maximale druk 110 bar
• Dieseltank 23 liter
• Wordt verhuurd inclusief 20 meter slang ¼”, werkpistool met lans en vloeikop
en 10 meter stroomkabel
• Afmetingen 1,25 x 0,80 x 0,95 meter (lxbxh), gewicht: 180 kg
Verhuuraccessoires:
• Verlengkabel 16 A 230 V 2,5mm, 25 of 50 meter
• Aanhangwagen 1.300 kg met laadklep aan 50% van normaal huurtarief

Code
Artikel
Capaciteit €/dag €/week €/4 weken
ONDI 0935 Onkruidbrander werkbreedte 15 cm 300 m²/uur 39,00 117,00
351,00
ONDI 0937 Onkruidbrander werkbreedte 45 cm 900 m²/uur 63,00 188,00
564,00

Code
-50% ONDI 0945

Artikel
Onkruid heetwatermachine

€/dag
90,00

€/week
270,00

€/4 weken
810,00

Onkruidborstel ø 70 cm - benzine
Verwijdert o.a. aanslag, mos, onkruid en kauwgum van voetpaden,
opritten, terrassen, klinkers ... Met de stevige staalborstel wordt al
het hardnekkige vuil en onkruid verwijderd.
•
•
•
•
•
•

Een harde staalborstel voor het reinigen van vlakke harde oppervlakken zoals beton
Een zachtere borstel die zeer geschikt is voor het reinigen van klinkers
Veegbreedte 70 cm
Borstelaandrijving: hydraulisch linksom / rechtsom
Aangedreven met benzine motor 5,5 pk
Gewicht 58 kg

Code
-50% ONDI 0940

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Artikel
Onkruidborstel ø 70 cm benzine

€/dag €/week €/4 weken
71,00 213,00
639,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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REINIGING EN ONDERHOUD
Boen-, schrob- en polijstmachine ø 43 cm

Polijstmachine Ø 15 cm

Voor het eenvoudig reinigen, opschuren, opboenen en kristalliseren
van verschillende vloeren zoals marmer, vinyl, tegel, beton, parket,
tapijt en vloerkleed.

• Eenvoudig aan te brengen schrobborstels en boen- en reinigingspads
• De oscillerende kop past zich aan alle oppervlakken aan
• Uitstekende stabiliteit en manoeuvreerbaarheid dankzij rotatie-orbitale beweging
• 18 liter reservoir voor het reinigingsmiddel met detergent
• Vermogen 1.500 W, 230 V / snelheid 1.400 t/min / gewicht 54 kg
Verhuuraccessoires:
• Padhouder Ø 43 cm, nylon schrobborstel Ø 43 cm,
borstel voor reiniging bestrating Ø 43 cm, stof- en waterzuigers Ø 40 mm
Verkoopproducten:
• Schrobpad (agressief )
• Boenpad (wit/rood/blauw) Ø 43 cm
• Melaminepad voor het reinigen van gladde vloeren (beton en epoxy)
• Elica pads met diamantpasta voor het verwijderen van krassen of filmlaag en
het polijsten van gladde vloeren (beton en natuursteen), korrel 60/120/220/440
• Microfiber pad (uitwasbaar) voor het reinigen van de toplaag van tapijten en vloerkleden
• Detergent 5 liter voor het voeden en beschermen van natuursteen
• 		Reinigingsdetergent 5 liter
Code
ONBO 0500
ONBO 0570
ONBO 0575
ONBO 0510

Artikel
€/dag
Boen-, schrob- en polijstmachine ø 43 cm 46,00
Winnex borstel ø 43 cm
30,00
Nylon schrobborstel ø 43 cm
8,65
Padhouder ø 43 cm
6,50

€/week
138,00
90,00
26,00
19,50

€/4 weken
414,00
270,00
78,00
59,00

Ideale machine voor het polijsten van trappen, kanten, werkbladen,
smalle gangen en kleine ruimten.
• In hoogte verstelbare wielen om de machine aan te passen aan elke trap
• Door afneembare steel en watertank kunnen ook keuken- en werkbladen
gepolijst worden
• Inclusief padhouder
• 8 liter waterreservoir
• Vermogen 750 W, 230 V
• Snelheid 1.000 t/min
• Gewicht 20 kg
Verhuuraccessoires:
• Stof- en waterzuigers Ø 40 mm
Verkoopproducten:
• Set van vier supershine soft pads voor het herstellen en glans geven van
natuursteen
• Detergent 5 liter voor het voeden en beschermen van natuursteen

Code
ONBO 0600

Artikel
Polijstmachine ø 15 cm

€/dag
41,00

€/week
123,00

€/4 weken
369,00

Sponskuismachine
Om alle vloeren, klinkers en natuursteen perfect op te kuisen na het
invoegen. Voor het opkuisen zonder cementsluiers.

• Vermijdt het uitdrogen van voegen
• Afwerking tot 120 m2 per uur
• Alle voegen worden door de spons effen en glad afgewerkt
• De diepte van de voegen is instelbaar
Verkoopproducten:
• Sponsrol

Code
-50% ONBO 0250
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Artikel
Sponskuismachine

€/dag
51,00

€/week
153,00
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€/4 weken
459,00

REINIGING EN ONDERHOUD
Autopoliermachine ø 180 cm

Stoomreiniger industrieel

Om lichte krassen en matte plekken in het lakwerk van auto’s te
verwijderen en de hoogglans terug aan te brengen. Ook geschikt voor
surfplanken en de romp van polyesterboten.
• Variabel toerental, polijsten 600-2.300 t/min (schuren 2.300-3.400 t/min)
• Het gewicht van de machine is voldoende als druk bij het polijsten
• Vermogen 1.250 W 230 V
• Gewicht 2,8 kg
Verkoopproducten:
• Polierdoekjes lamswol
Code
ONPO 0600

Artikel
Autopoliermachine Ø 180 mm

€/dag
15,00

€/week
38,00

€/4 weken
114,00

Boenmachine ø 30 cm

Voor ontvetting, ontsmetting en een grondige reiniging van industriële
keukens, autocars, sauna’s, verkleedruimten, tapijten enz.
•
•
•
•

Voor reiniging en onderhoud van parket, linoleum, tegels en vloerbedekking.
• Oscillerende éénschijfsmachine, 1.450 bewegingen per min
• Met boenpad ø 33 cm voor het aanbrengen en het polieren van boenwas
• Vermogen max. 290 W/230 V, gewicht 13 kg
Verkoopproducten:
• Polierdoekje lamswol, boenpad (wit)
Code
ONBO 0380

Artikel
Boenmachine ø 30 cm

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/dag
17,00

€/week
51,00

€/4 weken
153,00

Reiniging met stoom op 180°C met een druk van 8 bar
Vuilwatertank van 6 liter
Slang lengte 4,5 meter, 2 verlengbuizen 50 cm
Met diverse hulpstukken: vloerborstel Ø 3 en Ø 6 cm, stoomlans met zuigmondstukken, ramenwisser, zuigmondstuk voor bekleding, ronde borsteltjes in nylon,
staal en messing
• Vermogen 3.400 W, 230 V
• Gewicht 35 kg, afmetingen 75 x 50 x 107 cm (lxbxh)
• RVS behuizing
• Geïntegreerde stof- en waterzuiger
Verkoopproducten:
• Detergent 1 of 5 liter (neutraal ontvettingsmiddel)
• Sterk alkalisch ontvettingsmiddel 5 liter
• Gekleurde nylon HACCP borstels Ø 3 en Ø 6 cm (rood/blauw/groen/geel)
• Microvezel doeken 40 x 40 cm (wasbaar)

Code
ONDI 0600

Artikel
Stoomreiniger

€/dag
76,00

€/week
228,00

€/4 weken
684,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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REINIGING EN ONDERHOUD
Tapijtreiniger 25 cm met roterende borstel

Tapijtreiniger 50 cm - zelfrijdend

Sproeit water met detergent, borstelt en zuigt het vuile water op.
• Het sproeien, borstelen en zuigen kan gelijktijdig of apart gebeuren
• Tankinhoud zuiver water 60 liter, vuil water 80 liter
• Zuigkracht 2.200 mm waterkolom, vermogen 2 kW, 230 V
• Gewicht 65 kg, afmetingen 97 x 54 x 92 cm (lxbxh)
Verkoopproducten:
• Tapijtshampoo Extractor 2 liter, vlekkenbestrijder 0,5 liter

Sproeit water met detergent, borstelt en zuigt het vuile water op.
• Het sproeien, borstelen en zuigen kan gelijktijdig of apart gebeuren
• Tankinhoud zuiver water 14 liter, vuil water 11,5 liter
• Zuigkracht 3.050 mm waterkolom
• Vermogen 1,2 kW, 230 V
• Gewicht 22,5 kg
• Afmetingen 52 x 42 x 70 cm (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Hulpstuk voor zetels en moeilijk bereikbare plaatsen
Verkoopproducten:
• Tapijtshampoo Extractor 2 liter
• Vlekkenbestrijder 0,5 liter
Code
ONTA 0290
ONTA 0291

Artikel
Tapijtreiniger met roterende borstel
Hulpstuk zetels

€/dag
41,00
4,40

€/week
103,00
11,00

Code
-50% ONTA 0320

Artikel
€/dag €/week
Tapijtreiniger 50 cm zelfrijdend 67,00 201,00

€/4 weken
603,00

Schuimreiniger

€/4 weken
309,00
33,00

Tapijtdroger

Voor het snel, efficiënt en bijna droog reinigen van met textiel
beklede zitmeubelen, autostoelen, enz., ...

• Speciale druksproeier zet het detergent (MOQCLEAN SPECIAL) om in reinigend schuim
• Met een waterzuiger het aangebrachte schuim en de vuildeeltjes opzuigen
• Druksproeier 7,5 liter, waterzuiger opvangtank 12 liter, vermogen 230 V, 1,1 kW
Verkoopproducten:
• Detergent MOQCLEAN SPECIAL 5 liter

Ventilator met lage uitblaashoogte om tapijten te drogen.
• Drie blaasstanden (hoog, midden, laag)
Code
ONTA 0330

162

Artikel
Tapijtdroger 230 V

€/dag
22,00

€/week
65,00

€/4 weken
195,00

Code
ONDI 0700

Artikel
Schuimreiniger inclusief waterzuiger

€/dag
27,00

€/week
81,00
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€/4 weken
243,00

REINIGING EN ONDERHOUD
Waterzuiger met pomp 60 liter

Stof- en waterzuigers 35 en 58 liter

ONST 0020

Met inwendige pomp om het opgezogen water af te voeren.

• Standaard uitgerust met slang 3 meter, S-buis, plat zuigstuk, aftrekker en een
afvoerdarm met een lengte van 5 meter
• Aanzuigkracht 2.200 mm waterkolom
• Vermogen 2,2 kW, 230 V
• Gewicht 40 kg
Verhuuraccessoires:
• Extra slang 3 meter met koppelstuk ø 40 mm

Code
ONST 0021

Artikel
Waterzuiger met pomp

€/dag
35,00

€/week
105,00

€/4 weken
315,00

Compacte toestellen voor het opzuigen van stof of water.

• Standaard uitgerust met slang lengte 3 meter, s-buis, plat zuigstuk en
borstelzuigstuk of aftrekker
• Stofzuigers met een luchtdebiet van 180 tot 360 m3/uur, motor 230 V
• Aanzuigkracht 2.200 mm waterkolom
Verhuuraccessoires:
• Borstelzuigstuk klein, tapijtzuigstuk, aftrekker ø 40 mm
• Slang 3 meter met koppelstuk ø 40 mm
• Extra slang 3 meter met koppelstuk
Code
ONST 0010
ONST 0020

Inhoud vat
35 liter
58 liter

Gewicht
5,5 kg
20,5 kg

€/dag
20,00
30,00

€/week
60,00
90,00

€/4 weken
180,00
270,00

Vijver- en zwembadzuiger
Om de bodem van vijvers en zwembaden schoon te maken. Verwijdert
bezinksel van de bodem zoals zand, slib en plantenresten.
• Set met telescopische buis tot 4,8 meter, vloerreiniger, driehoekig mondstuk,
rond mondstuk, filter en recuperatiezak.
• Capaciteit 15.000 liter per uur
• Vermogen 1.600 W, 230 V
• Gewicht 43 kg
Verhuuraccessoires:
• Verlengstuk afvoerdarm 12 meter, verlengstuk aanzuigdarm 12 meter
• Klokvormig mondstuk voor kiezelondergrond
Code
ONDI 0800
ONDI 0827S
ONDI 0830
ONDI 0820
ONDI 0810
ONDI 0815

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Artikel
Vijver- en zwembadzuiger
Voorfiltervat + steekkarretje
Vuilopvang recuperatiezak
Klokvormig mondstuk kiezels
Verlengstuk afvoerdarm 12 meter
Verlengstuk aanzuigdarm 12 meter

€/dag
63,00
18,50
13,00
7,00
9,00
9,00

€/week
157,00
46,00
33,00
17,50
22,50
22,50

€/4 weken
469,00
138,00
99,00
49,00
66,00
66,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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REINIGING EN ONDERHOUD
Stofzuiger fijn stof 35 liter iPulse

Filterbox stofbeheersing 2.500 m²

Uitermate geschikt voor stofbeheersing in de bouw- en
renovatiemarkt. Door de compacte afmeting kun je hiermee
juist in kleinere ruimten veilig het stof afvoeren. In de box kunnen
verschillende type filters geplaats worden.

iPulse-technologie: stofzuiger meet permanent de druk van de
luchtstroom voor en na de filter. Van zodra de zuigkracht minder
wordt zal een trilmechanisme automatisch de filters één voor één
proper trillen.
• Vermogen 1.600 W, 230 V
• Gewicht 15 kg
• Automatisch schudsysteem
Verkoopproducten:
• Vliesfilterzak

Code
ONST 0085

Artikel
Stofzuiger fijn stof 35 liter

• Werkplek blijft vrij van stof doordat het stof door een aantal filters wordt opgevangen
• Combinatie van verschillende filters mogelijk, waaronder HEPA of geurbestrijding
• Eenvoudig te combineren met alle merken hogedruk axiaal ventilatoren met een
slangaansluiting Ø 300 mm en een luchtverplaatsing tussen 2.000 en 4.000m³/u
• Aanzuig- en uitblaas-slangaansluiting van Ø 300 mm
• Te gebruiken voor overdruk- en onderdruktoepassingen
• Geschikt voor binnen- en buitenopstelling (buiten alleen uitblazend)
• Eenvoudig schoon te maken
• Met 30 cm aansluitslang van Ø 300 mm en 2 slangklemmen
Verhuuraccessoires:
• Ventilator 2.500 m3/uur
• Flexibele slangen 6 en 10 meter ø 30 cm
Verkoopproducten:
• Verschillende type filters voor stofbeheersing of geurbestrijding
Koolstoffilter voor geurbestrijding op aanvraag.

€/dag
31,00

€/week
93,00

€/4 weken
279,00

Code
ONST 0110
VETO 0385
VETO 0307
VETO 0500

Artikel
Filterbox stofbeheersing 2.500 m³
Ventilator 2.500 m³/uur, 230 V
Flexibele slang 6 meter Ø 30 cm
Flexibele slang 10 meter Ø 30 cm

€/dag
22,00
19,50
8,65
8,65

€/week
55,00
49,00
21,60
22,00

€/4 weken
165,00
147,00
56,00
56,00

Nevelkanon van 10 tot 50 meter
Diverse nevelkanonnen te huur voor stofbestrijding bij kleine slijp-,
zaag- en afbraakwerken binnenshuis of bij grotere afbraakwerken of
breekwerven buiten.
• Diverse modellen, zie pagina 65 en 66
• Diverse slangen voor wateraanvoer te huur

Code
BODI 0010
-50% BODI 0015
-50% BODI 0020

Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Nevelkanon tot 10 meter draagbaar 41,00 123,00
369,00
Nevelkanon tot 25 meter mobiel
97,00 292,00
876,00
Nevelkanon tot 35 meter
130,00 434,00
1.302,00

-50% BODI 0025 Nevelkanon tot 35 meter
met watertank
-50% BODI 0030 Nevelkanon tot 50 meter
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243,00

729,00

2.187,00

162,00

486,00

1.458,00
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REINIGING EN ONDERHOUD
Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 15 liter

Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 20 liter

Krachtige stofzuiger voor bronafzuiging en afzuiging van gezondheidsgevaarlijke stoffen in bouw en industrie. Stofafscheiding in drie
stappen waarbij het laatste, zeer fijne stof wordt gefilterd met een
HEPA H13 filter. Compacte en lichtgewicht stofzuiger.
• Inlaat/uitlaat ø 50 mm
• Slanglengte 5 meter (ø 38)
• Maximale onderdruk 24 kPa
• Maximale luchtstroom 190 m³/uur
• Vermogen 1.285 W, 230 V
• Afscheidgraad fijnfilter 99,9%
• Afscheidgraad HEPA filter H13 99,995%
• Opvangcapaciteit 15 liter
• Geluidsniveau 66 dB (A)
• Autostart functie
• Afmetingen 74 x 38 x 38 cm (hxbxl), gewicht 10 kg
Verkoopproducten:
• Plastic opvangzak voor cycloon stofzuiger fijn stof

Code
Artikel
ONST 0100 Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 15 l 230V

€/dag
49,00

€/week
147,00

€/4 weken
441,00

Zeer krachtig mobiele stofafscheider 230V voor bronafzuiging en
schoonmaken in zware omstandigheden. Uitermate geschikt voor
afzuigen van gezondheidsgevaarlijke stoffen bij vloeren schuren, voegen
frezen, voegen hakken, vloerverwarming frezen of gewoon stofzuigen.
•		Inlaat/uitlaat Ø 76 mm
• Slanglengte 5 of 15 meter
• Maximale onderdruk 25 kPa
• Maximale luchtstroom 420 m³/uur
• Vermogen 3.000 W, 230 V
• Afscheidgraad fijnfilter 99,9%
• Afscheidgraad HEPA filter H13 99,995%
• Opvangcapaciteit 20 liter
• Geluidsniveau 70 dB (A)
• Afmetingen 139 x 56 x 69.7 cm (hxbxl), gewicht 46 kg
Verhuuraccessoires:
• Zuigslang 10 meter met koppelstuk (Ø 50)
Verkoopproducten:
• Plastic opvangzak voor cycloon stofzuiger fijn stof

Code
Artikel
€/dag €/week €/4 weken
-50% ONST 0101 Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 20 l 230V 84,00 252,00
756,00

Luchtreiniger voor zweefstof 550 m³
Luchtreiniger voor ruimtelijke filtratie van zweefstof. Wordt ingezet
bij o.a. inpandige renovaties van badkamers, vloeren of andere
werkzaamheden waarbij men aan fijn stof wordt blootgesteld. Staat
garant voor stofvrij werken.
• Maximaal stroomverbruik 210 W, 230 V, maximale luchtstroom 500 m³/uur
• Oppervlak voorfilter 0,2 m²
• Afscheidsgraad HEPA filter H13: 99,995%
• Oppervlak HEPA filter 4,2 m²
• Geluidsniveau laag-hoog 45-65 dB
• Afmetingen 38 x 34 x 49,5 cm (hxbxl), gewicht 13 kg
Verkoopproducten:
• Voorfilter voor luchtreiniger zweefstof
Code
ONST 0108

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Artikel
Luchtreiniger voor ruimtelijke
filtratie zweefstof

€/dag

€/week

€/4 weken

41,00

123,00

369,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!

165

SCHILDER- EN DECORATIEWERKEN
Airless spuitmachine 250 bar

SCHILDER- EN
DECORATIEWERKEN

Voor het spuiten van onverdunde verf. Met het aanzuigsysteem kan men
zwaardere verven aanbrengen (zowel verdund als onverdund).
• Aanzuigspuitsysteem inclusief standaard verfdarm lengte 15 meter
• Set sproeikoppen van 0,019”, 0,021”-0,025” en 0,031”-0,035”
• Vermogen 2,3 kW, 230 V
• Pistool met reinigende Turn-A-Flo sproeikop
• Niet geschikt voor 2 componenten verven
Verhuuraccessoires:
• Airless verfdarm lengte 15 meter

spuitmachines 166 | tapijstrippers 168 |
plafond- en wandschuurmachines 169 |
verafbrander 169 |

Code
SCSC 0182
SCSC 0192

Behangafstomer

• Inhoud watertank 7 liter
• Vermogen 2.750 W, 230 V
Verhuuraccessoires:
• Prikrol om het behang te perforeren
• Set toebehoren stoomreiniger en tapijtreiniger
Verkoopproducten:
• Doekjes (3 stuks) voor stoompalet of tapijtreiniger

166

Artikel
Behangafstomer
Prikrol
Set stoom- en tapijtreiniger

€/dag
88,00
18,00

€/week
262,00
18,00

€/4 weken
786,00
36,00

Lage druk spuitmachine HVLP

Voor het verwijderen van behangpapier (ook voor vinyl en afwasbaar).

Code
SCDE 0230
SCDE 0240
SCDE 0232S

Artikel
Spuitmachine 250 bar, 8l/min
Verfdarm 15 meter

€/dag
15,00
4,40
5,50

€/week
38,00
11,00
16,50

€/4 weken
95,00
28,00
49,00

Voor het professioneel spuiten van plafonds, trappen, deuren,
kozijnen, kasten, radiatoren etc.

•		Krachtig, nevelarm spuitsysteem
• 		Verfaanvoer traploos regelbaar
• 		Geschikt voor vernis, lak, grondverf, beits, impregneerverf, latex en muurverf
• 		XVLP technologie: hogere verstuivingscapaciteit door een 60% groter luchtvolume en 30% hogere oppervlaktedekking dan een HVLP verfspuit
•		Luchtdarm naar pistool 5 meter
• Vermogen 1.400 W, 230 V / maximale druk 0,27 bar/ gewicht 8 kg
Verkoopproducten:
•		Spuitpistool Wagner Wood & Metal met 800 ml onderbeker,
sproeikop 2,5 mm
Code
SCSC 0037

Artikel
Lage druk spuitmachine HVLP

€/dag
33,00

€/week
81,00
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€/4 weken
210,00

SCHILDER- EN DECORATIEWERKEN
Breekhamer 18 kg 230 V op trolley

Tapijt- en betonstripper perslucht

ONTS 0370

Breekhamer op trolley om snel en gemakkelijk tegels, vinyl, tapijt,
parket, kurk, etc. te verwijderen of breken.
• Breekhamer gemonteerd op trolley met kantelbare hoek 25-75°
• Ergonomische vormgeving, minder belastend en vibraties voor het lichaam
• Beitelschacht zeskant 30 mm
• 1.340 W, 230 V, slagenergie: 45 Joule
Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:
• Spadebeitel (forfait voor het smeden
van de beitel bij verhuring)
• Afsteekmessen breedte 150 mm
Code
BBBR 0512

Artikel
Breekhamer 18 kg 230 V op trolley

€/dag
58,00

€/week
174,00

€/4 weken
522,00

Universele menger

ONTS 0380

Afbikhamer om tegels, vloerbekleding en lijmresten te verwijderen.
• Perslucht snelkoppeling ø 8 mm, luchtverbruik 200 l/min
• Steellengte 150 of 180 cm
Verhuuraccessoires:
• Compressoren, beitel breedte 100 mm, messenhouder
Verkoopproducten:
• Afsteekmessen breedte 200 mm of 300 mm
Code
ONTS 0370
ONTS 0380
ONTS 0371

Artikel
Tapijt- en betonstripper perslucht
Tapijt- en betonstripper perslucht
ergonomisch
Messenhouder

€/dag
35,00

€/week
87,00

€/4 weken
259,00

54,00

135,00

405,00

2,20

5,50

16,50

€/week
36,00

€/4 weken
108,00

Tapijt- en linoleumwals

Mengmachine voor mengsels tot 100 kg.

• Uitgerust met specifieke mengschroef volgens toepassing
• Vermogen 1,4 kW, 230 V, 2 snelheden met aangepast toerental
Verhuuraccessoires:
• Staander voor menger, mengkuip 90 liter
Verkoopproducten:
• Speciekuip 90 liter
Code
SCSC 0200
SCSC 0220
SCSC 0210

Artikel
Universele menger
Staander
Mengkuip 90 liter

€/dag
25,00
8,00
4,40

€/week
62,00
19,00
4,40

Om verlijmde vloerbekleding stevig aan te walsen.
• Werkbreedte 58 cm
• Gewicht 65 kg
€/4 weken
186,00
57,00
8,80

Code
SCDE 0400

Artikel
Tapijtwals 65 kg

€/dag
12,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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SCHILDER- EN DECORATIEWERKEN
Tapijttrekker

Tapijtstrippers professioneel 230 V

ONTS 0350

Om vloerbekleding met een goede greep los te trekken.
• Voor verwijdering van alle verlijmde soorten vloerbedekking
Code
ONTS 0320

Artikel
Tapijttrekker

€/dag
9,00

€/week
22,00

€/4 weken
65,00

Tapijtstripper 230 V

ONTS 0360

Zware machines met duw- of stuurhendel voor het verwijderen van
verlijmde vloerbekleding.

Elektrisch handgereedschap voor het verwijderen van verlijmde
vloerbekleding.
• Vermogen 1.010 W, 230 V, 10.000 snijdingen per minuut
Verkoopproduct:
• Steekmes 205 mm
Code
ONTS 0340
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Artikel
Tapijtstripper 1.010 W

€/dag
21,00

€/week
63,00

€/4 weken
189,00

• Het mes snijdt het tapijt los met oscillerende bewegingen
• ONTS 0360 is zelfrijdend, de wielaandrijving en snijdingen starten gelijktijdig
• Het gewicht van ONTS 0360 kan verhoogd worden tot 200 kg
• Model 2.000 W: steekmes 210 mm breed, gewicht 16 kg
• Model 2.500 W: steekmes 320 mm breed, gewicht 122 kg
Verkoopproducten:
• Steekmessen 210 en 320 mm breed,
• U-mes voor het snijden van stroken van 320 mm
Code
Artikel
ONTS 0350 Tapijtstripper 2.000 W
ONTS 0360 Tapijtstripper 2.500 W

€/dag
48,00
97,00

€/week €/4 weken
144,00
432,00
292,00
875,00
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SCHILDER- EN DECORATIEWERKEN
Plafond- en wandschuurmachine BETON

Plafond- en wandschuurmachine GYPROC

Saneringsslijper voor betonnen wanden en plafonds. Verwijdert
moeiteloos betonresten, verflagen, graffiti, thermoplastische lagen,
estrik, pleister, zandsteen, chamotte, asfalt, tegellijm, natuur- en
kunststeen.

• Vermogen 1.000 W, 230 V
• Maximum werkhoogte 3,2 meter
• Onbelast toerental: 8.000 t/min
• Schuurschijf ø 250 mm
• Gewicht 5,5 kg
Verhuuraccessoires:
• Stofzuiger voor fijn stof
• Bij verhuring wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend
met een minimum van 0,5 mm
Verkoopproducten:
• Diamantschaaf wandschuurmachine
Code
ONDI 0970
ONST 0085

Artikel
€/dag
Plafond- en wandschuurmachine BETON 48,00
Stofzuiger fijn stof 35 liter
31,00

€/week
144,00
93,00

€/4 weken
432,00
279,00

Voor het effen schuren van bepleistering of gipsplaten (Gyproc).
Met een groot werkbereik, zonder steiger, voor plafonds en wanden.
• Vermogen 500 W, 230 V
• Maximum werkhoogte 3,2 meter
• Regelbaar toerental 1.000 - 1.650 t/min
• Schuurschijf ø 225 mm
• Gewicht 4,8 kg
Verhuuraccessoires:
• Stofzuiger voor fijn stof
Verkoopproducten:
• Schuurpapier ø 225 mm: korrel 40, 80, 150 en 240

Code
ONDI 0960
ONST 0085

Artikel
€/dag
Plafond- en wandschuurmachine GYPROC 37,00
Stofzuiger fijn stof 35 liter
31,00

€/week
110,00
93,00

€/4 weken
330,00
279,00

€/week
32,00

€/4 weken
96,00

Verfafbrander 3.000 W
Voor het verwijderen van oude verflagen.
• 2 standen
• Met plat mondstuk
• Vermogen 3 kW, 230 V

Code
SCDE 0225

Artikel
Verfafbrander 3.000 W

€/dag
13,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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STEIGERS, LADDERS
EN BEKISTING
steigers | 171 + 175
trappentorens | 174 + 176
betonondersteuning | 174
betonbekisting | 176
rolsteigers | 181
kamersteigers | 184
ladders | 185
dakrandbeveiliging | 186
steigerlieren, hefgondels, schragen | 189
Uw project in de steigers
Bij Euro Rent vindt u het grootste aanbod steigermateriaal van België. Op zoek naar metsel-,
renovatie- of onderhoudssteigers? Wij verhuren het Blitz en Allround-steigersysteem van
A-merk Layher. Het Allround-systeem is trouwens meer dan een steiger: u gebruikt het ook
voor betonondersteuning. Voor bekisting van vloeren en wanden verhuren wij de PERI DUO
en SKYMAX lichtgewicht bekistingsystemen; zeer eenvoudig in gebruik en met een minimaal
aantal verschillende componenten. De snel op te bouwen PERI UP stellingen hebben een
hoog draagvermogen, volledig vlakke vloeren en zijn uiterst aanpasbaar. Met onze rolsteigers
en ladders zorgt u voor een veilige en stabiele werkplek bij al uw werkzaamheden. Wilt u uw
mensen vlot en veilig verticaal vervoeren? Bij Euro Rent huurt u ook trappentorens.

STEIGERS EN LADDERS
Layher gevelsteigers met stelramen

Dé ideale steiger voor particulieren. Eenvoudig en veilig te monteren
met beperkt aantal onderdelen.
Voor renovatie- en zandstraalwerken, het schilderen, bezetten of
opvoegen van gevels enz. Plaatsing mogelijk op oneffen terrein, rond
balkons, in nissen, met overbruggingen met extra hulpstukken.
Op te bouwen met enkel een hamer en een waterpas:
• De gevelsteiger met een minimum aan onderdelen en toch stevig en stabiel
• Weinig verschillende onderdelen en geen kleine losse stukken
• Eenvoudige, systematische en snelle montage voor tijdswinst
• Vergissingen bij de opbouw zo goed als uitgesloten
• Vlonders die gemakkelijk te verplaatsen zijn tijdens de werken

Maatvast en met een duurzame afwerking:
• Vlonders uit watervast multiplex met opklapbare ladder of volstalen elementen
• Volbad verzinkt staal voor een lange levensduur
• Maatvaste onderdelen van een hoge kwaliteit
• Breedte steiger van 2,57 meter tot 20,56 meter, diepte 73 cm
• Samenstellingen beantwoorden aan de ARAB voorschriften
• Belastbaarheid: Multiplex vlonder 200 kg/m², stalen vlonders 450 kg/m²
Verhuuraccessoires:
• Kaders met doorgang van 1,5 meter breed voor plaatsing op het trottoir
• Loopbruggen 3,05 en 6,10 meter
• Raamlier (te monteren met klemmen op een verticale buis)
• Steigerlier voor bij de opbouw van de steiger en tijdens de werken
Met kaders langs de gevel op te bouwen.

Speciale condities voor steigerbouwers!
•
•
•
•

Meer dan 35 jaar ervaring in de verhuur van steigers
Advies en technische ondersteuning
Nazicht van alle onderdelen
Transporten met een stipte levering

Vraag naar onze tarieven voor grotere projecten
en/of huurperiodes vanaf 3 maanden.

12

9

Basisuitvoering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

10

Voetspindel 60 cm
Stelraam 0,73 x 2 meter
Enkele leuning
Diagonaal
Enkele kopleuning
Dubbele kopleuning
Vlonder (in staal of
in hout met ladder)
Borgpen stelraam
(voor kantplanken)
Leuningstijl
Dubbele leuning
Kantplank
Eindleuning
Kopse kantplank

13
11

8
7

5
3
6
2
4

1

Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project: steigers@eurorent.be

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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STEIGERS EN LADDERS
Layher allround steiger (metsersteiger)

De Layher Allround steiger kan men in alle richtingen opbouwen.
Eenvoudig en vooral snel te monteren met enkel een hamer en een
waterpas.

Basissysteem met slechts 6 hoofdbestanddelen:
• Klasse 5 steiger, vloerbelasting tot 450 kg/m²
• Universeel systeem voor gewone en ingewikkelde steigers
• Volbad verzinkt staal voor een lange levensduur, maatvaste onderdelen van een
hoge kwaliteit
• Praktische hoekoplossingen mogelijk met systeemvlonders of houten steigerdelen
• Samenstellingen beantwoorden aan de ARAB voorschriften.

Speciale condities voor steigerbouwers!
• Uitgebreide en grote voorraad!
• Zéér scherpe huurtarieven.

Vraag naar onze tarieven voor grotere projecten
en/of huurperiodes vanaf 3 maanden.

Een greep uit de vele toepassingen:
• Deze ruimtelijke steiger heeft in tegenstelling tot de gewone gevelsteiger de
mogelijkheid om ook in de dwarsrichting meerdere vloervelden te leggen
• Zeer geschikt voor trappentorens en de ondersteuning van bekisting
• Torensteigers, ruimtelijke constructies, tijdelijke installaties, overdekkingen enz.
Verhuuraccessoires:
• Consoles vlot monteerbaar op lagere stahoogte voor metsers
• Trapelementen, leuningen
• Loopbruggen 3,05 en 6,10 meter
• Raamlier (te monteren met klemmen op een verticale buis)
• Steigerlier voor bij de opbouw van de steiger en tijdens de werken
• Diverse aangepaste stapelbakken, -paletten en -rekken voor transport
Met losse staanders en liggers in alle richtingen op te bouwen.

Zeer functioneel als metsersteiger

Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project: steigers@eurorent.be
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STEIGERS EN LADDERS
Layher trappentorens

Layher ondersteuningen betonwerken

Een trappentoren maakt het bereiken van verschillende niveaus bij
bouwwerken gemakkelijk. De circulatie volgt een duidelijk traject en
diverse werkplekken worden snel bereikbaar. De trappentoren werkt
arbeids- en kostenbesparend bovenop de verhoogde veiligheid die hij
biedt.
•
•
•
•
•
•
•

Aluminium bordestrappen eenvoudig en snel te plaatsen
Verschillende afmetingen verkrijgbaar
Geschikt voor Allround, Blitz en andere steigers
Zowel een enkele of een dubbele trapopgang kan men uitvoeren
Traptreden met een goede anti-slip voorziening
Lichtgewicht trapelementen met een breedte van 64 cm
Vermelde huurtarieven zijn slechts een voorbeeld van de vele mogelijkheden
qua lengte, breedte, afstap, ...
Verhuuraccessoires:
• Tussenbordes 2 meter trappentoren 2,57 x 1,4 meter om de trappentoren
2 meter op te bouwen tot zeer grote hoogte
(bijv. tot vloerhoogte 12 meter = 1 x basis + 5 x tussenbordes)
Vraag naar onze kortingen voor grotere projecten
en/of huurperiodes vanaf 3 maanden.
Code
LSST 1500S
LSST 1502S
LSST 1505S
LSST 1510S
LSST 1625S

174

Artikel
Trappentoren 2,57 x 1,40 meter tot vloer 2 meter (basis)
Trappentoren 2,57 x 1,40 meter tot vloer 3 meter
Trappentoren 2,57 x 1,40 meter tot vloer 4 meter
Trappentoren 2,57 x 1,40 meter tot vloer 6 meter
Tussenbordes 2 meter trappentoren (compleet)

€/4 weken
116,00
170,00
188,00
260,00
72,00

Dragers en ondersteuningen van pre-dallen, welfsels of volledig ter
plaatse gestort beton. Voor betondiktes van 18 cm tot 78 cm.
Het Layher Valkopsysteem is zeer geschikt voor opeenvolgende
vloeren waarbij de staanders blijven staan.

• Valkopsysteem of U-kopspindels
• Bij het valkopsysteem blijven de staanders staan, de ondersteuningen kunnen
direct weggenomen worden
• U-kopspindels met gaffel geschikt voor twee H-20 dragers of balken
Verhuuraccessoires:
• Aluminium systeemdragers lengtes 0,73 - 1,09 - 1,40 - 1,57 - 2,07 - 2,57 meter
• Staanders zonder pen 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 meter (voor U-kopspindels en valkop
met spindel)
• Voetstuk en voetspindel
• Spindel voor valkop
Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
steigers@eurorent.be
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STEIGERS EN LADDERS
PERI UP FLEX 2 stellingsysteem

Uiterst flexibele werkstelling voor een breed aantal toepassingen. Deze modulaire stelling combineert de flexibiliteit en
de snelheid van een systeemstelling. Veilige bouwstelling zonder spleten. 2de generatie materialen.
• Uniek systeem: flexibel, metrisch, veilig en lichtgewicht
• Flexibel modulair stellingsysteem met verbindingsmogelijkheden op staanders
om de 50 cm
• Uitgebreid gamma liggers en vloerroosters met verschillende lengtes vanaf 25 cm
• Alle componenten hebben roosterafmetingen van 25 of 50 cm en maken dus
alle combinaties en oplossingen mogelijk
• Mogelijk om tijdens de installatie van richting te veranderen
• Hogere staanderbelasting door de stijfheid van de liggeraansluiting, waardoor
ook minder diagonalen benodigd zijn
• De werkvloeren zijn volledig bedekt, zonder openingen, en kunnen gemakkelijk
worden aangepast om hindernissen op te vangen
• Het geperforeerde oppervlak van het vloerrooster zorgt voor een hoog
veiligheidsniveau
• Snelle en veilige montage met Gravity lock: automatische vergrendeling van
liggers en vloeren
• Rechthoekige rozet rolt niet weg
• Geoptimaliseerd rechthoekig profiel van de liggers voor eenvoudigere en
vastere verbindingen.
• De verbindingen tussen de regels onderling en de staanders en liggers geven
dezelfde flexibiliteit als een stelling met buizen en koppelingen, maar
dan met de opbouwsnelheid van een systeemstelling
• Voldoet aan de hoogste eisen voor de arbeidsveiligheid in de werkzones
(EN 12810 en EN 12811)

•
•
•
•

Speciale condities voor steigerbouwers!
PERI verhuurpartner
Advies en technische ondersteuning
Scherpe huurtarieven
Transporten met een stipte levering

Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project: steigers@eurorent.be

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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STEIGERS EN LADDERS
PERI UP Flex trappentorens

De PERI UP Flex Trap 75 kan tot 100 meter hoog reiken
en wordt gemonteerd op vier staanders. De toelaatbare
belasting bedraagt 2,00 kN/m² en is daarmee bijzonder geschikt
voor toegangen tot een werf of bouwplaats.

• Aluminium trapdelen van 75 cm breed (bruikbare breedte: 67 cm)
• Weinig onderdelen (géén diagonalen) en een minimum aantal verankeringen
zorgen voor een snelle op- en afbouw
• Geschikt voor trappen met tegenovergestelde looprichting of in parallelle
looprichting van 2,00 m tot 66,00 meter hoog (voor specifieke projecten
zelfs tot 100 meter hoog)
• Standaard grondplan: 1,50 m x 2,50 meter en 1,50 m x 3,00 meter. Andere opties
ook mogelijk.
• De hoogte van een trapdeel kan per 25 cm aangepast worden; ideaal
voor een optimale toegang tot openingen in gebouwen
• Trappen kunnen ook naast elkaar gemonteerd worden voor verkeer in
twee richtingen en kunnen voorzien worden van centrale trapleuningen
• Door de korte en smalle trappen zeer flexibel te gebruiken in kleine en
smalle ruimtes

Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
steigers@eurorent.be
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PERI SKYMAX vloerbekisting

Vloerbekisting met grote polymeer panelen.

• Panelen uit gerecyleerd materiaal, zéér lichtgewicht, ecologisch,…
• Systeem met specifieke onderdelen voor invulstukken, kolommen,
wandbevestiging,…
• Panelen 200 x 100 cm en 200 x 66,5 cm, gewicht respectievelijk 30 kg en 24 kg.
• Veilig en éénvoudig te monteren van onderuit
Snel of vroegtijdig ontkisten
van de panelen d.m.v. de
afzinkkop om direct het
volgende stortdeel te monteren.

Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project: steigers@eurorent.be
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Snel, efficiënt, veilig.
Dat is PERI.
Onze snel op te bouwen PERI UP stellingen hebben een hoog draagvermogen, volledig vlakke vloeren en zijn uiterst aanpasbaar.
Het universele DUO lichtgewicht bekistingsysteem kenmerkt zich
door de zeer eenvoudige bediening en het minimaal aantal verschillende
componenten.
De polymere SKYMAX vloerbekisting is eenvoudig vanaf vloerniveau
op te bouwen. Het lage gewicht maakt snel en efﬁciënt werken mogelijk.
Met de PROKIT valbeveiliging bent u verzekerd van een veilige werkplek.

Bekistingen
Stellingen
Engineering

STEIGERS EN LADDERS
PERI DUO toepassing wandbekisting

Lichtgewicht bekistingssysteem voor wanden met
minimaal aantal verschillende componenten én zeer
eenvoudige bediening.

• Polymeer bekistingspanelen van 15 tot 135 cm hoog en 5 tot 90 cm breed
• Ontworpen voor ruimtes met een standaardhoogte van 2,70 m, waarvoor
2 panelen op elkaar geplaatst worden. Wandophogingen in een 15-cm- of
30-cm-raster mogelijk
• Geschikt voor een wanddikte van 15 cm tot 40 cm
• Elk paneel weegt maximum 25 kg
• Stelschoren en dwarsarmen voor het uitrichten van de bekisting en voor de
stabiliteit bij windbelasting snel en eenvoudig aan het paneel te bevestigen
zonder gereedschap
• Eenvoudige bediening, laag gewicht en eenvormige systeemonderdelen zorgen
voor een zeer hoge productiviteit op de bouwplaats
• DUO is vrijwel zonder gereedschap met de hand te plaatsen en zonder kraan te
verplaatsen
• Mooie oppervlakken omdat beton nauwelijks hecht op het paneel en het
paneel bij het ontkisten gemakkelijk van het beton losgemaakt wordt.
3-in-1 totaalconcept: wanden, kolommen en vloeren met hetzelfde paneel:
Een totaal nieuwe wending in het gebruik van bekisting. Met een uiterst klein
aantal verschillende systeemonderdelen bekist je efficiënt verscheidene
soorten wanden, kolommen én vloeren. Uiteraard zijn andere varianten zoals
fundamenten of enkelzijdige bekisting ook mogelijk met DUO.

PERI DUO toepassing kolombekisting

DUO panelen voor het bekisten van vierkante en
rechthoekige kolommen met een kantlengte van
15 cm tot 55 cm zonder anker.

• DUO multipanelen voor vierkante en rechthoekige kolommen van 15 cm x 15 cm
tot 55 cm x 55 cm in een 5-cm raster
• Traploos rechte hoeken realiseren van 15 tot 40 cm met de hoekstaanders en
pasplaat
• Eenvoudige bediening, laag gewicht en eenvormige systeemonderdelen zorgen
voor een zeer hoge productiviteit op de bouwplaats
• DUO is vrijwel zonder gereedschap met de hand te plaatsen en zonder kraan te
verplaatsen
• Multifunctioneel gebruik van onderdelen waardoor lager materiaalgebruik en
voordelige huurkosten
• Mooie oppervlakken omdat beton nauwelijks hecht op het paneel en het
paneel bij het ontkisten gemakkelijk van het beton losgemaakt wordt.
3-in-1 totaalconcept: wanden, kolommen en vloeren met hetzelfde paneel:
Een totaal nieuwe wending in het gebruik van bekisting. Met een uiterst klein
aantal verschillende systeemonderdelen bekist je efficiënt verscheidene
soorten wanden, kolommen én vloeren. Uiteraard zijn andere varianten zoals
fundamenten of enkelzijdige bekisting ook mogelijk met DUO.

55 x 55

15 x 15

Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
steigers@eurorent.be
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Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
steigers@eurorent .be
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STEIGERS EN LADDERS
PERI DUO toepassing vloerbekisting

DUO panelen en stempelkoppen voor een montage van
vloerbekisting vanuit een veilige positie van onderaf.

• Lichtgewicht paneel-vloerbekisting zonder dragers voor vloeren tot een dikte van 30 cm
• Praktische accessoires voor pasplaataanpassingen en vloerranden bieden
veelzijdige inzetmogelijkheden
• Vloeren kunnen veilig vanaf de grond worden gemonteerd. De panelen worden
van onderen opgehangen en met de bekistingshulp naar boven gezwenkt.
3-in-1 totaalconcept: wanden, kolommen en vloeren met hetzelfde paneel:
Een totaal nieuwe wending in het gebruik van bekisting. Met een uiterst klein
aantal verschillende systeemonderdelen bekist je efficiënt verscheidene
soorten wanden, kolommen én vloeren. Uiteraard zijn andere varianten zoals
fundamenten of enkelzijdige bekisting ook mogelijk met DUO.

Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project: steigers@eurorent.be

PERI DUO funderingsbalken

Door het compacte formaat en de eenvoudige
bediening is DUO ook zeer geschikt voor het bekisten
van funderingen.

• Funderingen met liggende standaardpanelen (30 cm, 60 cm of 90 cm) of
multipanelen (45 cm of 75 cm)
• Verbinden van de panelen middels nokkenmoeren of moerplaten aan de
onderste centergaten
• De panelen hebben de flexibiliteit om op een licht hellend vlak per 2,5 cm
trapsgewijs te klimmen of te dalen
• Lichtgewicht panelen kunnen met de hand geplaatst worden
• Mooi betonresultaat
• Verplaatsen van panelen met kraan mogelijk na plaatsing van DUO hijsogen
Dankzij het lichte gewicht kunnen de funderingpanelen met de hand
geplaatst worden en is er geen kraan nodig op de werf.

Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project: steigers@eurorent.be

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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STEIGERS EN LADDERS
PERI DUO toepassing zwembadbekisting

Complete bekistingssets voor de constructie van zwembaden en zwemvijvers zonder verloren bekisting.
Lichtgewicht panelen zorgen voor een snelle en eenvoudige montage.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Standaardpanelen 135 cm, maar in dit pakket opgehoogd tot de gewenste 150 cm
Zelfs geen traditionele ophoging met optopadapters meer nodig
Standaard hoekprofielen om met standaardpanelen een hoek te kunnen maken
Paspanelen van: 90 cm, 75 cm, 60 cm, 45 cm, 15 cm, 10 cm en 5 cm
Standaard toebehoren zoals stelschoren, hijsogen, verbinders, moerplaten, wartelstaven en ankerschroeven
Dit pakket is ideaal om zwembaden en zwemvijvers mee te construeren zonder verloren bekisting
Pakket is ‘plug-and-play’ en eens voorbereid, stort je het beton in een keer
De korte plaatsingstijd werkt kostenbesparend
Doordat de panelen met de hand draagbaar zijn, hoef je geen dure kranen te huren om de panelen te (ver)plaatsen
Op maat gemaakte transportrekken voor de panelen en bakken voor de toebehoren

Deze set is ook ideaal voor de constructie van kelders tot 45 cm wanddikte.

Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project: steigers@eurorent.be
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STEIGERS EN LADDERS
BoSS rolsteigers aluminium tot 10 meter (250 x 85 cm)

BoSS Clima rolsteigers aluminium tot 14 meter (250 x 145 cm)

Rolsteigers voor schilderwerken, onderhoud en installaties met een
werkhoogte tot maximum 10 meter.

Rolsteigers voor schilderwerken, onderhoud en installaties met een
werkhoogte tot maximum 14 meter.

Voldoet aan de nieuwe EN1004 norm.

Voldoet aan de nieuwe EN1004 norm.

•		Snelle en eenvoudige montage
•		Vloer 2,50 x 0,85 meter (lxb)
•		Vloerhoogte maximum 8,20 meter (bij gebruik binnen) of
6,20 meter (bij gebruik buiten)
•		Maximaal vrijstaande hoogte = 3x breedte van de basis
Verhuuraccessoires:
•		Extra werkplatformen
•		Loopbrug 6,22 meter, 62 cm breed met 4 haken
•		Enkelzijdige leuning voor loopbrug
•		Dubbelzijdige leuning voor loopbrug

-50%
-50%
-50%
-50%

Code
LSST 0600S
LSST 0605S
LSST 0610S
LSST 0615S

Rolsteiger aluminium
Vloerhoogte 2,20 meter
Vloerhoogte 4,20 meter
Vloerhoogte 6,20 meter
Vloerhoogte 8,20 meter

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/week
87,00
113,00
128,00
154,00

€/4 weken
261,00
339,00
384,00
462,00

•		Snelle en eenvoudige montage
•		Vloer 2,50 x 1,45 meter (lxb)
•		Vloerhoogte maximum 12,20 meter (bij gebruik binnen) of
8,20 meter (bij gebruik buiten)
•		Maximaal vrijstaande hoogte = 3x breedte van de basis
Verhuuraccessoires:
•		Extra werkplatformen
•		Loopbrug 6,22 meter, 62 cm breed met 4 haken
•		Enkelzijdige leuning voor loopbrug
•		Dubbelzijdige leuning voor loopbrug

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

Code
LSST 0630S
LSST 0635S
LSST 0640S
LSST 0645S
LSST 0650S
LSST 0655S

Rolsteiger aluminium
Vloerhoogte 2,20 meter
Vloerhoogte 4,20 meter
Vloerhoogte 6,20 meter
Vloerhoogte 8,20 meter
Vloerhoogte 10,20 meter
Vloerhoogte 12,20 meter

€/week
87,00
113,00
128,00
154,00
173,00
196,00

€/4 weken
261,00
339,00
384,00
462,00
519,00
588,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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STEIGERS EN LADDERS
BoSS Clima AGR 0,85 rolsteigers aluminium tot 10 meter
met geavanceerde veiligheidsleuning (gvl)

Rolsteigers met extra veilige leuningen (gvl) voor schilderwerken,
onderhoud en installaties met een werkhoogte tot maximum 10 meter.

•		Samengestelde leuningen uit één stuk
•		Snelle en éénvoudige montage
•		Maximaal vrijstaande hoogte = 3x breedte van de basis
•		Vloer 2,50 x 0,85 meter (lxb)
•		Vloerhoogte maximum 8,20 meter (bij gebruik binnen) of
6,20 meter (bij gebruik buiten)
Verhuuraccessoires:
• Extra werkplatformen
• Loopbrug 6,22 meter, 62 cm breed met 4 haken
• Enkelzijdige leuning voor loopbrug
• Dubbelzijdige leuning voor loopbrug

182

Rolsteiger aluminium
Vloerhoogte 2,20 meter GVL
Vloerhoogte 4,20 meter GVL
Vloerhoogte 6,20 meter GVL
Vloerhoogte 8,20 meter GVL

• Samengestelde leuningen uit één stuk
• Snelle en éénvoudige montage
• Maximaal vrijstaande hoogte = 3x breedte van de basis
• Vloer 2,50 x 1,45 meter (lxb)
•		Vloerhoogte maximum 12,20 meter (bij gebruik binnen of buiten)
Verhuuraccessoires:
• Extra werkplatformen
• Loopbrug 6,22 meter, 62 cm breed met 4 haken
• Enkelzijdige leuning voor loopbrug
• Dubbelzijdige leuning voor loopbrug

Voldoet aan de nieuwe EN1004 norm.

Voldoet aan de nieuwe EN1004 norm.
Code
LSST 0500S
LSST 0505S
LSST 0510S
LSST 0515S

Rolsteigers met extra veilige leuningen (gvl) voor schilderwerken,
onderhoud en installaties met een werkhoogte tot maximum 14 meter.

Super veilige leuningen.
Extra snel gemonteerd.

Super veilige leuningen.
Extra snel gemonteerd.

-50%
-50%
-50%
-50%

BoSS Clima AGR 1,45 rolsteiger aluminium tot 14 meter
met geavanceerde veiligheidsleuning (gvl)

€/week
101,00
140,00
168,00
194,00

€/4 weken
303,00
420,00
504,00
582,00

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

Code
LSST 0535S
LSST 0540S
LSST 0545S
LSST 0550S
LSST 0555S
LSST 0560S

Rolsteiger aluminium
Vloerhoogte 2,20 meter GVL
Vloerhoogte 4,20 meter GVL
Vloerhoogte 6,20 meter GVL
Vloerhoogte 8,20 meter GVL
Vloerhoogte 10,20 meter GVL
Vloerhoogte 12,20 meter GVL

€/week
92,00
126,00
168,00
194,00
244,00
292,00
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€/4 weken
276,00
378,00
504,00
582,00
732,00
876,00

Make sure
it’s BoSS
– Increased safety and stability
at low level heights
– New and safer distance
requirements between
platform levels

You know when you choose
BoSS that you’re choosing the
UK’s No.1 mobile tower system.
EN 1004 standards have
changed and with BoSS you can
be assured that our towers meet
all the requirements you need.

Find out more at:
www.bossaccesstowers.com/EN1004

STEIGERS EN LADDERS
BoSS Zone 1: rolsteigers glasvezel tot 8 meter

MiniMax® kamersteigers

Steigers voor zones met explosiegevaar, corrosieve of agressieve
producten, hoogspanningsinstallaties of hoge hygiënische normen.
• Conform HD 1004 - 2 - 8 / 12 zone 1 (DIN 4422 8 / 92)
• Glasvezel versterkte onderdelen, corrosie- en solventenbestendig
• Elektrisch niet geleidend materiaal
• Afmetingen platform 2,50 x 1,45 meter
• Maximum vloerhoogte 6,2 meter
• Draagvermogen 225 kg / platform en maximum 720 kg / rolsteiger
Verhuuraccessoires:
• Extra werkplatformen

Demonteerbare of opvouwbare kamersteigers.

• Platform 0,70 x 1,80 meter
• Platform kan op verschillende werkhoogtes geplaatst worden
• Maximale werkhoogte 2,90 meter (basis) of 3,70 meter (met opbouwset)
Voldoet aan de nieuwe EN1004 norm.

Geschikt voor o.a. de voedingsindustrie en petrochemie.
Voldoet aan de nieuwe EN1004 norm.
Code
Rolsteiger glasvezel
€/week
-50% LSST 0900S 2,50 x 1,45 meter vloerhoogte 2,20 meter
168,00
-50% LSST 0905S 2,50 x 1,45 meter vloerhoogte 4,20 meter
216,00
-50% LSST 0910S 2,50 x 1,45 meter vloerhoogte 6,20 meter
276,00

€/4 weken
504,00
648,00
828,00

Code
Artikel
€/dag €/week €/4 weken
-50% LSST 0770S Vouwsteiger 2,90 meter werkhoogte 26,50 66,00
198,00
-50% LSST 0775S Opbouwset tot 3,70 meter werkhoogte 14,50 36,00
108,00

Loopbruggen 3,05 en 6,22 meter
Aluminium loopbruggen voor gebruik in de Layher Allround-en
Blitz-steigers. Licht van gewicht, makkelijk te hanteren en veelzijdig
inzetbaar.
• Model 6,22 meter kan geplaatst worden tussen 2 steigers.
Verhuuraccessoires:
• Leuningen, enkel of dubbelzijdig, met leuningjukken,
staanders en buizen
• Breedte 60 cm
Code
LSST 0120
LSST 0800
LSST 0125
LSST 0800S
LSST 0805S
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Artikel
Loopbrug 3,05 meter
Loopbrug 6,22 meter
Enkelzijdige leuning voor loopbrug 3,05 meter
Enkelzijdige leuning voor loopbrug 6,22 meter
Dubbelzijdige leuning voor loopbrug 6,22 meter

€/week
18,00
47,00
11,00
20,00
38,00
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€/4 weken
54,00
141,00
33,00
60,00
114,00

STEIGERS EN LADDERS
Trapladders en schuifladders

Telescopische vouwladder en steiger

Uitgebreid gamma aluminium ladders en trapladders voor diverse
toepassingen.
•
•
•
•
•
•

Alle ladders zijn VGS gekeurd
Draagkracht alle ladders 150 kg
Trapladders 1,65 of 3 meter stahoogte
Dubbele schuifladders 4 - 7 meter lengte
Driedelige schuifladder 4,25 - 10,25 meter lengte
Dubbele en driedelige ladders uitgerust met gevelrollen
Code
Artikel
-50% LSLA 0010 Trapladder 1,65 meter stahoogte
8 treden
-50% LSLA 0005 Trapladder 3 meter stahoogte
12 treden
-50% LSLA 0020 Schuifladder 4 - 7 meter
2 x 15 sporten
-50% LSLA 0030 Schuifladder 4,25 - 10,25 meter
3 x 16 sporten

Vouwladder met A stand, rechte ladder en trapstand. Ook omvormbaar tot steiger.

€/dag €/week €/4 weken
10,00

30,00

90,00

15,00

45,00

135,00

18,50

55,00

138,00

25,00

62,00

186,00

• Ideaal voor werken op ongelijke oppervlakken en in traphallen
• A-stand 1,20 tot 1,86 meter, rechte ladder lengte 4,20 meter
• Omvormbaar tot steiger met uitschuifbaar platform 2,44 - 3,96 meter
• Voor steigeropbouw heeft men 2 vouwladders nodig
• Transportlengte vouwladder 1,30 meter
Verhuuraccessoire:
• Uitschuifbaar steigerplatform (maximum last 113 kg)

Code
Artikel
€/dag €/week €/4 weken
-50% LSLA 0065 Telescopische vouwladder 4,20 meter 16,20 40,50
121,00
-50% LSLA 0070 Telescopisch platform tot 3,96 meter 18,50 46,00
138,00

Opsteekladder
Extra veilige reformladder met spreidbeveiliging en stabiliteitsbalk
tegen het wegzakken.
•
•
•
•
•
•

Maximum lengte 6,90 meter uitgeschoven
Met toprollen tegen beschadiging
Extra brede antislipsporten
Maximum belasting 150 kg, VGS gekeurd (EN131)
Minimum lengte 2,80 meter
Gewicht 24 kg

Code
-50% LSLA 0018

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Artikel
Opsteekladder 3-delig

€/dag

€/week

€/4 weken

21,00

51,50

154,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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STEIGERS EN LADDERS
Hangladder / dakladder

Dakrandbeveiliging met Allround liggers

Rugwering met leuningklem voor staanders en liggers van
Allround steigerelementen. Geschikt voor opstaande dakrand- of
vloerplaatbevestiging.

Hangladder om over de dakrand of in de dakgoot te hangen.
Dakladder voor dakwerken op een puntdak. Dakladder uitgevoerd
met nokhaak, lengte 4,25 meter.
Verhuuraccessoires:
• Stoel voor hangladder, lat voor hangladder
• Harnasgordel, vanglijn 2 meter met valdemper
Code
-50% LSLA 0040
LSLA 0050
-50% LSLA 0062
DVDI 0170
DVDI 0175

Artikel
€/dag €/week
Hangladder 4,25 meter
16,20
40,50
Stoel hangladder
1,80
5,20
Dakladder 4,25 meter met nokhaak 16,20
40,50
Harnasgordel
6,50
13,00
Vanglijn 2 meter met valdemper
6,50
16,00

€/4 weken
121,00
15,60
121,00
13,00
42,00

• Verticaal of horizontaal klembereik 16 tot 33 cm
• Snelle en efficiënte plaatsing
• Uitgebreid gamma staanders, liggers en kantplanken in verschillende lengten
Verhuuraccessoires:
• Staander 1 meter Allround (ook andere lengten verkrijgbaar)
• Liggers 0,39 - 0,73 - 1,09 - 1,40 - 1,57 - 2,07 - 2,57 - 3,07 meter
• Kantplanken 0,73 - 1,09 - 1,40 - 1,57 - 2,07 - 2,57 - 3,07 meter
Vraag naar onze kortingen voor grotere projecten en/of huurperiodes
vanaf 3 maanden.
Euro Rent heeft een eigen plaatsingsdienst!
Wij maken u graag een offerte voor projecten vanaf
150 lopende meter.
-50%
-50%
-50%
-50%

Code
LSST 1650
LSST 1502
LSST 1511
LSST 1519

Artikel
Leuningklem (horizontaal/verticaal) Allround
Staander 1 meter Allround
Ligger 3,07 meter Allround
Kantplank 3,07 meter Allround

€/4 weken
5,04
1,84
2,88
1,32

Dakrandbeveiliging met ballast
Collectieve valbeveiliging voor platte daken.
Plaatsing snel en eenvoudig zonder klemmen!
• Steun wegklapbaar voor werken
• Ballastblokken 19 kg
• Leuning met standaard Allround liggers

-50%
-50%
-50%
-50%
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Code
LSST 1655
LSST 1656
LSST 1657
LSST 1511

Artikel
Steun dakrandbeveiliging met ballast
Klem dakrandbeveiliging met ballast
Ballast 19 kg dakrandbeveiliging
Ligger 3,07 meter Allround
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€/4 weken
8,92
4,52
1,88
2,88

STEIGERS EN LADDERS
Dakrandbeveiliging voor hellende daken

Dakrandbeveiliging met buizen

Collectieve valbeveiliging voor hellende en platte daken. De kracht
wordt opgevangen door de staander die afsteunt tegen de gevel.
Zodoende is de belasting op de goot minimaal.
•
•
•
•
•
•

Lichtgewicht constructie, enkel 9,4 kg per strekkende meter
Te gebruiken voor hellende en platte daken
Staander in hoogte verstelbaar, lengte 2,60 tot 3,50 meter
Haakbeugel voor daken met een helling groter dan 30°
Gecertificeerd volgens de Europese norm EN 13374 klasse C
Het systeem is geschikt voor deugdelijke dakranden en zinken bak- en mastgoten
met voldoende gootbeugels (maximum 60 cm. h.o.h.), tot 1 meter oversteek

Valbeveiliging met leuninghouder die verticaal geklemd kan worden
op vloerplaten of horizontaal op balkonmuurtjes.
•
•
•
•
•

Maximum klembereik 50 cm
Eenvoudige plaatsing met zelfbeveiligende pennen
Buishouder met zelfsluitende spieën
Volledig gegalvaniseerd
Buislengte 3 meter, ø 33 mm

Snel en eenvoudig te monteren.
Vraag naar onze kortingen voor grotere projecten en/of
huurperiodes vanaf 3 maanden.

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

Code
BODI 0700S
BODI 0705S
BODI 0710S
BODI 0715S
BODI 0720S
BODI 0725S
BODI 0730S
BODI 0735S
BODI 0740S
BODI 0745S

Valbeveiliging RSS
Set 3 lopende meter
Set 6 lopende meter
Set 9 lopende meter
Set 12 lopende meter
Set 15 lopende meter
Set 18 lopende meter
Set 21 lopende meter
Set 24 lopende meter
Set 27 lopende meter
Set 30 lopende meter

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/dag
9,00
17,10
25,60
34,00
44,00
52,00
60,00
68,00
78,00
86,00

€/week
22,50
43,00
64,00
86,00
110,00
130,00
150,00
170,00
195,00
215,00

€/4 weken
90,00
172,00
256,00
344,00
440,00
520,00
600,00
680,00
780,00
860,00

Code
-50% BODI 0710
-50% BODI 0715
-50% BODI 0720

Artikel
Multiklem
Houder buizen
Buis ø 33 mm lengte 3 meter

€/4 weken
3,10
1,48
1,74

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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STEIGERS EN LADDERS
PERI PROKIT valbeveiliging

OPENINGSUREN
Maandag tot vrijdag
7u30 - 12u15
13u00 - 17u00

Zaterdag
8u30 - 12u15
13u00 - 17u00

VOORDELIG
WEEKENDTARIEF
vrijdag na 15u
vrijdag na 15u
Randbeveiligingshek voor de tijdelijke randbeveiliging
bij open vloerranden, trapgaten en bekistingen op
iedere bouwplaats.

zaterdag na 15u

• Laag gewicht, beveiligingshek met kantplank
• Snel in opbouw
• Betrouwbare beveiliging van open bouwranden op gebouwen (conform DIN EN
13374 klasse A) en op bekistingssystemen (conform DIN EN 12811). Tijdelijke
zijbescherming voor PERI bekistings- en FLEX stellingsysteem conform DIN EN 12811
• Afmetingen hek 2,60 x 1,10 meter (lxh)
• Gewicht 19,70 kg per hek
• Transportpallet voor 25 hekken

Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
steigers@eurorent.be

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
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Code
BODI 0900
BODI 0905
BODI 0910
BODI 0915
BODI 0950

Artikel
PERI PROKIT randbeveiligingshek 260 cm
PERI PROKIT leuningstaander
PERI PROKIT dekvoet
PERI PROKIT wandvoet
Transportpallet voor 25 hekken

€/4 weken
€9,44
€3,36
€1,48
€2,08
€28,00

1
2
1

zaterdag voor 17u
maandag voor 9u
maandag voor 9u

aantal dagen
te betalen

BETAAL SLECHTS

1

DAG
HUUR

als u het gehuurde binnen 24 uur terugbrengt.
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STEIGERS EN LADDERS
Dakrandbeveiliging met planken

Steigerlier 150 kg tot 76 meter met zwenkarm

Rugwering voor plaatsing op etagevloeren van bouwwerken. Gemakkelijk te monteren klemmende leuninghouders voor vloerplaten en
stevige dakranden.
•
•
•
•
•

Maximum klembereik 48 cm, bevestiging op vloerplaat
Eenvoudige montage met hendel (0,5 cm/toer)
Minimum sectie leuningplanken 150 x 25 mm (S8 kwaliteit STS-04)
Gegalvaniseerde uitvoering
Met voorziening voor kantplanken
Code
-50% BODI 0700
-50% LSST 1519

Artikel
Klem betonconstructie
Kantplank 3,07 meter

€/4 weken
2,20
1,32

Hefgondel voor vorklift

Artikel
Hefgondel voor vorklift

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Lengte hijskabel 81 meter, bedieningskabel 10 meter
Hijssnelheid 15 en 45 meter/min
Kabel met verzwaarde haak en draaiingopvang
Lier op de grond of op een hoogte aan de steiger te bevestigen
Vermogen 1,35 kW, 230 V
Gewicht 65 kg

Code
HILE 0400
HILE 0365

Artikel
Steigerlier 76 meter 150 kg
Kruiwagenstoel

€/dag
95,00
6,00

€/week
238,00
18,00

€/4 weken
712,00
54,00

€/week
8,00
4,50
18,00
34,00

€/4 weken
16,00
9,00
54,00
102,00

Voor metsel-, timmer- en stukadoorwerk.
• Loopvlak tot 1,20 meter breedte
Verhuuraccessoires:
• Stellingplanken, 365 x 20,5 x 4,2 cm
• Loopbrug lengte 3,05 meter

Draagvermogen kooi 2 personen plus 90 kg materiaal, totaal 250 kg
2 ankerpunten voor harnasgordels
Toegangsdeurtje met grendel
Metalen korf met rugpaneel 200 cm hoog als bescherming
Voor insteekvorken 150 x 60 mm, centerafstand 72 cm
Gewicht 135 kg
Afmetingen 1,00 x 1,00 x 2,12 meter (lxbxh), rugpaneel
kan neergeklapt worden voor transport (h = 1,17 meter)
Code
-50% HIDI 0810

•
•
•
•
•
•

Schraag regelbaar 100 - 180 cm

Om met een vorklift werken op hoogte uit te voeren.
Zeer geschikt om herstellingen uit te voeren.
•
•
•
•
•
•
•

Voor het transport van materialen op steigers en bij de steigeropbouw en
afbraak. Zwenkarm 1 meter met voetgrendel op gewenste hoogte te plaatsen.

€/dag
39,00

€/week
97,00

€/4 weken
252,00

-50%
-50%
-50%
-50%

Code
LSSC 0070
LSST 0110
LSST 0120
LSST 0130

Artikel
Schraag regelbaar
Stellingplank
Loopbrug 3,05 meter
Loopbrug 6,10 meter

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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TUINMACHINES
tuinfrezen | 191
mulchers, maaiers | 193
onderhoud gazon | 194
tuinwalsen | 195
dumpers | 196
onkruidverdelging | 197
kettingzagen | 198
bladblazer | 199
accu tuinmachines | 200
grondboren | 205
palenrammers | 206
sleuvengraafmachines | 207
stronkenfrezen | 208
houtkliefmachines en -hakselaars | 209
sproeiers | 211
Uw partner voor tuinwerken
Bent u particulier of professional en op zoek naar tuinmachines?
Scharrel door ons royale gamma. Tuinfrezen en grasmaaiers, houthakselaars of tuinwalsen: ze staan voor u klaar tegen een voordelig
tarief. En maak u vooral geen zorgen over het vervoer. Bij Euro Rent
huurt u een aanhangwagen voor de helft van het normale huurtarief.

TUINMACHINES
Tuinfrees hydraulisch 13 pk

Rotorkopeg 75 cm / zaaibak 75 cm + hydrostatische trekker 9 pk

TUFR 0165

Zware grondfreesmachine voor de grond om te frezen bij tuinaanleg
of tuinbouw.
• Freesmachine met wielaandrijving voor zwaarder freeswerk
• Werkbreedte 48 cm, freesdiepte instelbaar, benzinemotor 13 pk
• Afzonderlijke aandrijving van wielen en freesmessen
• Gewicht 250 kg
• Afmetingen 1,85 x 0,68 x 1,10 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Tuinwalsen vanaf 110 kg
Code
-50% TUFR 0110

Artikel
Freesmachine 13 pk

€/dag
75,00

€/week
186,00

€/4 weken
558,00

TUFR 0150

Een ideale machine voor het egaliseren van groene zones.
Reeds bewerkte grond wordt “tafelvlak gelegd” en zaaiklaar gemaakt.

Tuinfrees 5 pk

• Met 7 rotorkoppen, egaliseerplaat, draadrol en snelregeling
• Egaliseert vooraf bewerkte grond voor het zaaien
• Verdeelt turf en kunstmest en mengt deze met de grond
• Losmaken en egaliseren van grindwegen, tennisterreinen, enz.
• Tweewielige trekker met sperdifferentieel
• Vooruit en achteruit (2,9 en 3,3 km/uur)
• Stuur kan zijdelings gezet worden om naast de bewerkte grond te lopen
• Werkbreedte 75 cm
• Gewicht 250 kg
• Afmetingen 1,85 x 0,68 x 1,10 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoire:
• Zaaibak 75 cm om graszaad mooi te verdelen en in te harken
• Aanhangwagen met laadklep 1.300 kg aan 50% van normaal huurtarief

Grondfrees voor in de tuin, de bloemenperken of de moestuin.
• Werkbreedte 80 cm, werkdiepte 33 cm
• Benzinemotor 4-takt, 163 cc, 3.6 kW, 4.8 pk
• Versnelling 1 voorruit en 1 achteruit
• Verstelbare stuurboom
• Gewicht 57 kg, afmetingen 1,40 x 0,61 x 0,98 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Tuinwalsen vanaf 110 kg
Code
-50% TUFR 0090

Artikel
Tuinfrees 5 pk

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/dag
37,00

€/week
111,00

€/4 weken
333,00

Code
-50% TUFR 0150
-50% TUFR 0165
AAZH 0060S

Artikel
Trekker 9 pk met rotorkopeg 75 cm
Zaaibak 75 cm
Aanhangwagen 1.300 kg aan ½ prijs

€/dag €/week €/4 weken
108,00 324,00
972,00
27,00 108,00
324,00
32,00 96,00
288,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!

191

TUINMACHINES
Rotoreg 90 cm / zaaibak 90 cm + hydrostatische trekker 16 pk

Omkeerfrees 80 cm + hydrostatische trekker 16 pk

TUFR 0200

TUFR 0235

TUFR 0200

TUFR 0215

Om gelijktijdig stenen in te graven, grond te nivelleren en aan te
drukken met een rol. Begraaft vervelende grasplukken en plantresten.
• Laat een afgewerkte toplaag na, klaar om in te zaaien in één bewerking!
• Diepteinstelling tot 15 cm, aandrukrol 100 cm breedte
• Gewicht frees 150 kg, gewicht trekker 209 kg
Tijdsbesparend bij tuinaanleg vooraf geen stenen
en dergelijke te verwijderen.

TUFR 0230

Hydrostatische trekker met snelkoppelsysteem voor verschillende
werktuigen. Rotoreg voor het egaliseren van reeds gefreesde grond,
het terrein tafelvlak leggen, zaaiklaar maken en het gelijktijdig
inzaaien dmv de zaaibak.
• Traploze bediening met 1 hand
• Schakelt feilloos en rijdt tot 8 km/uur in vooruit, 4 km/uur in achteruit
• Bandenset met landbouwprofiel voor een goede tractie
• Zwenkbare stuurboom (0-22°) in 3 posities
• Verstelbaar in de hoogte en zijwaartse positionering
• Schokdempers vangen maximaal schokken op
• Permanent actief sperdifferentieel (beide hendels lossen)
• Zeer grote wendbaarheid
• In enkele seconden kunnen de werktuigen gewisseld worden
• Gewicht basismachine 209 kg, breedte 74/92 cm
• Gewicht rotoreg 110 kg, tegengewicht 3 x 8,5 kg
Verhuuraccessoires:
• Rotoreg 90 cm met instelbare werkdiepte, egaliseerplaat en draadrol
• Zaaibak voor rotoreg 90 cm om graszaad mooi te verspreiden en in te harken
• Aanhangwagen met laadklep 1.300 kg aan 50% van normaal huurtarief

Code
-50% TUFR 0200
-50% TUFR 0230
-50% TUFR 0235
AAZH 0060S

192

Artikel
Hydrostatische trekker 16 pk
Rotoreg 90 cm
Zaaibak voor rotoreg 90 cm
Aanhangwagen 1.300 kg ½ prijs

€/dag €/week €/4 weken
139,00
41,00
33,00
32,00

557,00
164,00
130,00
96,00

1.671,00
492,00
390,00
288,00

Code
-50% TUFR 0200
-50% TUFR 0215
AAZH 0060S

Artikel
Hydrostatische trekker 16 pk
Omkeerfrees 80 cm
Aanhangwagen 1.300 kg ½ prijs

€/dag €/week €/4 weken
139,00
43,00
32,00

557,00
172,00
96,00

1.671,00
516,00
288,00

Mobiele grondzeef

Zeefmachine ideaal voor kleine tot middelgrote zeefwerken in
beperkte ruimtes. Kan gebruikt worden in combinatie met onze
minigraver, knik- of compactlader, dumper, mini-dumper of transportbanden...
• Traploos instelbare trilmotor 230 V, 0,52 kW
• Instelbare zeefhoek 0°-20°, zeefoppervlak 183 x 90 cm (1,62 m²)
• Inclusief 3 zeefnetten 10x10 / 20x20 en 30x30 mm
• Gewicht: 210 kg, afmetingen: 260 x 130 x 137-150 cm (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Minigraver, knik- of compactlader, dumper, mini-dumper
• Aanhangwagen 1.000 kg aan 50% van normaal huurtarief
• Vernevelingskanon
• Transportband 3 of 4,5 meter
Code
GRDI 0100

Artikel
Mobiele grondzeef

€/dag
97,00

€/week
243,00
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€/4 weken
729,00

TUINMACHINES
Mulcher 85 cm + hydrostatische trekker 13 pk

Hooggrasmaaier zelfrijdend

Voor het maaien van hoog gras en wilde begroeiing. De mulcher laat
een fijngemalen bodembedekking achter.
•
•
•
•

Snijhoogte 2 tot 10 cm
Werkbreedte 85 cm, machine breedte 100 cm
Vaste multi-snijtanden op een draaiende as, 5.000 t/min
Gewicht mulcher 140 kg en trekker 216 kg

Gooit geen stenen uit!
Code
-50% TUFR 0200
-50% TUFR 0225
AAZH 0060S

Artikel
Hydrostatische trekker 16 pk
Mulcher 90 cm
Aanhangwagen 1.300 kg ½ prijs

€/dag €/week €/4 weken
139,00
54,00
32,00

557,00
216,00
96,00

1.671,00
648,00
288,00

Maaibalk 122 cm + hydrostatische trekker 13 pk

Robuuste maaibalk voor het maaien van grasland in natuurgebied, het
onderhoud van bermen, het maaien van rietvelden ...
•
•
•
•
•

Maaibalk 122 cm met slijtvaste ESM Carbodux messen
Met glijvoeten om maaihoogte in te stellen
Schakelt feilloos en rijdt tot 8 km/uur in vooruit, 4 km/uur in achteruit
Bandenset met landbouwprofiel voor een goede tractie
Gewicht maaibalk 28 kg, basismachine 216 kg

Code
-50% TUFR 0200
-50% TUFR 0220
AAZH 0060S

Artikel
Hydrostatische trekker 16 pk
Maaibalk 122 cm
Aanhangwagen 1.300 kg ½ prijs

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/dag €/week €/4 weken
139,00
557,00
1.671,00
37,00
147,00
441,00
32,00
96,00
288,00

Voor het maaien van extra hoog gras.
•
•
•
•
•
•
•
•

De maaier volgt soepel het terrein
Maaibreedte 61 cm
Maaihoogte instelbaar van 1,5 tot 7,5 cm
Wielaandrijving traploos hydrostatisch met cardan
Benzinemotor 4-takt 4,3 pk
Gewicht 76 kg
Afmetingen 1,78 x 0,97 x 1,08 meter (lxbxh)
Stuur plooibaar voor transport 1,30 x 1,00 x 0,50 m (lxbxh)
Code
-50% TUMA 0030

Artikel
Hooggrasmaaier 61 cm

€/dag
43,00

€/week
108,00

€/4 weken
324,00

Bosmaaier

Voor het maaien op moeilijk bereikbare plaatsen.

• Uitgerust met metalen maaischijf
• Met draagharnas, gemakkelijk en licht in gebruik
Verhuuraccessoires:
• Maaischijf met nylondraad voor gras, licht onkruid en boorden
• Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming
Verkoopproduct:
• Zaagschijf voor licht struikgewas
Code
-50% TUMA 0070
-50% TUMA 0075
TUMA 0086
TUDI 0605

Artikel
Bosmaaier 2-takt
Bosmaaier 4-takt
Maaischijf nylon
Boshelm

€/dag
41,00
41,00
10,00
4,40

€/week
102,00
102,00
10,00
11,00

€/4 weken
306,00
306,00
20,00
33,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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TUINMACHINES
Grasmaaier zelfrijdend met opvangbak

Verticuteermachines voor gazon

TUDI 0470

Voor het verwijderen van mos en dood gras uit het gazon.

Robuuste grasmaaier voor normaal tot zwaar gazon.
•
•
•
•
•

• Stalen omkasting en losse messen (messen worden minder snel beschadigd en
blijven langer scherp), de verticuteerdiepte is instelbaar
• Benzinemotor 4-takt, 4.8 pk of elektromotor 230 V
Verhuuraccessoire:
• Verlengkabel 230 V, 2,5 mm², 16 A, 25 meter

Maaibreedte 53 cm, maaihoogte instelbaar 1,4 tot 7,6 cm
Wielaandrijving traploos hydrostatisch
Benzinemotor 4-takt, 3,6 pk
Gewicht 60 kg
Afmetingen transport 1,40 x 0,57 x 0,80 meter (lxbxh)

Code
TUMA 0020

Artikel
Grasmaaier 53 cm zelfrijdend

€/dag
37,00

€/week
110,00

Code
Verticuteermachine Werkbreedte €/dag €/week €/4 weken
-50% TUDI 0460 Elektrisch 230 V
40 cm
24,00
72,00
216,00
-50% TUDI 0470 Benzine 4.8 pk
50 cm
43,00 108,00
324,00

€/4 weken
330,00

Gazonverluchter

Doorzaaimachine voor gazon

Om het gazon te laten ademen. Voorzien van 24 holle tanden.
•
•
•
•
•

Om lucht, vocht en voedingsstoffen tot bij de wortels te laten komen
Benzinemotor 4-takt, 3 pk
Werkbreedte 65 cm
Gewicht 130 kg
Afmetingen 1,00 x 0,66 x 0,70 meter (lxbxh)

Code
-50% TUDI 0480
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Artikel
Gazonverluchter

€/dag
65,00

€/week
162,00

Voor het inzaaien van een gazon zonder de grond vooraf te bewerken.
Het gazon eerst verticuteren voor het doorzaaien.
•
•
•
•
•
•

€/4 weken
486,00

Zaaimechanisme instelbaar volgens grastype en hoeveelheid
Werkbreedte zaadstrooier 50 cm
As met messen om de zaden in te werken
Benzinemotor 5,5 pk
Gewicht 72 kg
Afmetingen 1,30 x 0,68 x 0,90 meter (lxbxh)

Code
TUDI 0680

Artikel
Doorzaaimachine

€/dag
60,00

€/week
240,00
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€/4 weken
720,00

TUINMACHINES
Graszodensnijders zelfrijdend

Meststofstrooier

TUDI 0690

Voor het repareren van beschadigde gazons of bij de heraanleg van tuinen.
Snijdt de graslaag weg in banden die nadien opgerold kunnen worden.
• TUDI 0695 met achterwielaandrijving, snijdiepte tot 45 mm, breedte 30 cm
• TUDI 0690 met vierwielaandrijving en trillinggedempte stuurboom, insnijdiepte
tot 63 mm, breedte 46 cm, hydrostatische transmissie (zowel vooruit als achteruit)

Code
-50% TUDI 0695
-50% TUDI 0690

Artikel
Graszodensnijder 30 cm
Graszodensnijder 46 cm

€/dag
85,00
110,00

€/week
255,00
275,00

Voor het gelijkmatig uitstrooien van meststof.
•
•
•
•
•

€/4 weken
640,00
825,00

Strooier met instelbare hoeveelheid
Voorzien van twee wielen en een duwhendel
Maximale inhoud 25 kg
Duwmodel
Ø 34 cm

Code
TUDI 0540

Tuinwals 415 kg zelfrijdend

Artikel
Meststofstrooier

€/dag
10,00

€/week
30,00

€/4 weken
90,00

Tuinwalsen 110 en 175 kg

TUDI 0490

Met benzinemotor aangedreven pletwals.
•
•
•
•

Met water te vullen wals om de grond of het gazon af te rollen.

Walsbreedte 80 cm, diameter wals 50 cm
Gewicht 315 kg, reservoir met water te vullen voor 415 kg
Snelheid tot 4,5 km/uur, rendement tot 3.500 m²/uur
Benzinemotor 4-takt, 5,5 pk

Code
-50% TUDI 0520

Artikel
Tuinwals 415 kg

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/dag
68,00

•
•
•
•
•
€/week
204,00

€/4 weken
612,00

Kunststoffen tuinwals
Laag transportgewicht (ledig gewicht: 2 kg)
Afmetingen 110 kg wals: 1,28 x 0,82 x 0,46 meter (lxbxh)
Afmetingen 175 kg wals: 1,28 x 1,22 x 0,46 meter (lxbxh)
Werkbreedte 82 en 122 cm

Code
TUDI 0490
TUDI 0510

Artikel
Tuinwals 110 kg, werkbreedte 82 cm
Tuinwals 175 kg, werkbreedte 122 cm

€/dag
9,00
12,00

€/week
22,00
30,00

€/4 weken
66,00
90,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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TUINMACHINES
Pletwals tennisterrein

Elektrische kruiwagen

Krachtig aangedreven wiel en twee steunwielen zorgen
ervoor dat de kruiwagen niet meer geduwd en getild
hoeft te worden.
Met benzinemotor aangedreven pletwals voor tennisterreinen.
• Wals 250 kg met steunrol, walsbreedte 50 cm
• Rijdt zowel vooruit als achteruit
• Benzinemotor 4-takt, 5 pk

Code
-50% BOTR 0290

Artikel
Pletwals 250 kg

€/dag
63,00

€/week
252,00

€/4 weken
756,00

Mini-dumper 450 kg 4x4 elektrisch of benzine

Deze
4x4
aangedreven mini-dumper met een breedte van 85 cm is
GRDU
0275
vrijwel overal inzetbaar en kan hellingen aan tot 25°.

• Elektrische motor 1.300 W / 24 V (GRDU 0280) of benzine motor 6,5 pk (GRDU 0275)
• Gewicht 255 kg (GRDU 0280) of 147 kg (GRDU 0275)
• Inhoud laadbak 0,3 m3, laadvermogen 450 kg
• Automatische tweetraps kipbak
Verhuuraccessoires:
• Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief

Code
-50% GRDU 0280
-50% GRDU 0275
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Artikel
Mini-dumper 450 kg elektrisch
Mini-dumper 450 kg benzine

€/dag €/week €/4 weken
81,00 243,00
729,00
54,00 162,00
486,00

•
•
•
•
•
•
•
•
•

accu

430 Watt motor
Band met grof profiel
150 kg laadvermogen / 100 liter kunststofbak
Variabele snelheid tot 6 km/u vooruit en 3 km/u achteruit
Snelheidsbegrenzing tot 2 km/u om met beladen kruiwagen een helling af te gaan
Max. stijgingspercentage 30 graden
Verwisselbare Li-Ion accu 29V/12Ah, laadtijd maximaal 4,8 uur
Actieradius van 10 km bij continue gebruik en 75 kg belading
Gewicht: 22 kg zonder accu

Code
Artikel
BODI 0650 Elektrische kruiwagen met zijsteunwielen

€/dag €/week
31,00
93,00

€/4 weken
279,00

Rupsdumper 700 kg 14,5 pk diesel

Compacte dumper voor het transport van zand, grond enz.
• Geringe breedte van 75,8 cm
• Laadvermogen 700 kg, eigen gewicht 720 kg
• Inhoud laadbak 350 liter/0,35m³
• Met rupsbanden voor alle terreinen
• Uitgerust met een laadschop en opstap voor de bestuurder
• Afmetingen: 1,91 x 0,76 x 1,39 meter (lxbxh)
• 14,5 pk Kubota 2-cilinder dieselmotor
Verhuuraccessoire:
• Aanhangwagen 1.000 kg aan 50% van normaal huurtarief
Code
-50% GRDU 0295

Artikel
Rupsdumper
AAZH 0063S Aanhangwagen 1.000 kg
aan ½ prijs

€/dag €/week €/4 weken
95,00 380,00
1.026,00
21,00
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63,00

189,00

TUINMACHINES
Tuingereedschap

Onkruid heetwatermachine 230 V

Met deze heetwatermachine bestrijdt u als hovenier of particulier effectief
onkruid zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Handige gereedschappen voor in de tuin.

Code
TUDI 0670
BODI 0640
BODI 0650
BODI 0630
BODI 0610
BODI 0600

Artikel
Kloofhamer
Kruiwagen
Kruiwagen elektrisch (op accu)
Voorhamer
Schop
Houweel

BODI 0620

Koevoet

€/dag
3,30
4,50
31,00
4,50
4,50
4,50
4,50

€/week
10,00
13,50
93,00
13,50
13,50
13,50
13,50

€/4 weken
30,00
40,00
279,00
40,00
40,00
40,00
40,00

•		Water wordt onder druk naar een hoge temperatuur opgewarmd (102 °C) en
met behulp van een lans op de onkruiden gespoten
•		Gebruik onder beplanting en in boomspiegels mogelijk
•		Geen watertank, aan te sluiten op elke kraan met een Gardena koppeling
•		Kan ook gebruikt worden als hogedrukreiniger: regelbare temperatuur en
maximale druk 110 bar
•		Dieseltank 23 liter
•		Wordt verhuurd inclusief 20 meter slang ¼”, werkpistool met lans en vloeikop
en 10 meter stroomkabel
•		Afmetingen 1,25 x 0,80 x 0,95 meter (lxbxh), gewicht: 180 kg
Verhuuraccessoires:
•		Verlengkabel 16 A 230 V 2,5mm, 25 of 50 meter
• 		Aanhangwagen 1.300 kg met laadklep
aan 50% van normaal huurtarief
Code
-50% ONDI 0945

Artikel
Onkruid heetwatermachine

€/dag
90,00

€/week
270,00

€/4 weken
810,00

Onkruidbranders werkbreedte 15 en 45 cm
Onkruidbranders op gas voor op wegen, paden, trottoirs en andere
oppervlaktes.

• Toorts geschikt voor branden van kleine oppervlaktes rondom huis en rondom
straatmeubilair
• Lage branderkap maakt het mogelijk om makkelijk onder bankjes te branden
• Werkbreedte: ONDI 0935 toorts 15 cm, ONDI 0937 vloermodel 45 cm
Verkoopproducten:
• Propaangas 10,5 kg
Milieuvriendelijke onkruidbestrijding zonder
chemische verdelgingsmiddelen.

ONDI 0935

ONDI 0937

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Code
Artikel
Capaciteit €/dag €/week €/4 weken
ONDI 0935 Onkruidbrander werkbreedte 15 cm 300 m²/uur 39,00
117,00
351,00
ONDI 0937 Onkruidbrander werkbreedte 45 cm 900 m²/uur 63,00 188,00
564,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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TUINMACHINES
Kettingzaag 40 cm benzine 2-takt

Kettingzaag 40 cm elektrisch 230 V

Voor snoeiwerk, het afzagen van takken en het omzagen van bomen.
• Zaagbladlengte 40 cm
• Benzinemotor 2-takt, 60 cc
Verhuuraccessoire:
• Kettingzaagbroek, boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming
Verkoopproducten:
• Kettingolie (biologisch afbreekbaar)
• Jerrycan met 4 liter benzine 2-takt
Code
TUDI 0570
TUDI 0595
TUDI 0605

Artikel
Kettingzaag 2-takt incl. zaagketting
Kettingzaagbroek
Boshelm

€/dag
41,00
4,40
4,40

€/week
102,00
11,00
11,00

€/4 weken
306,00
33,00
33,00

Kettingzaag op steel 30 cm benzine

Voor snoeiwerk, dunne takken en jonge boompjes.

• Zaagbladlengte 40 cm
• Elektrische motor 2,2 kW, 230 V
Verhuuraccessoires:
• Kettingzaagbroek, boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming
• Verlengkabel 25 meter
Verkoopproduct:
• Kettingolie (biologisch afbreekbaar)
Code
TUDI 0580
TUDI 0595
VSKA 0310

Artikel
Kettingzaag 230 V incl. zaagketting
Kettingzaagbroek
Verlengkabel 25 meter

€/dag
25,00
4,40
4,40

€/week
62,00
11,00
11,00

€/4 weken
186,00
33,00
33,00

Haagscharen / Terugsnoeier elektrisch 230 V en benzine 2-takt

TUDI 0430
TUDI 0425

Voor het knippen van hagen en struiken.

Krachtige hoogsnoeier voor professionele boomverzorging.

Model
TUDI 0430
TUDI 0425
TUDI 0410

• Zaagbladlengte 30 cm
• Telescoopmaaiboom uitschuifbaar van 2,70 tot 3,90 meter
• Afmetingen voor transport: 2,82 meter (l)
• Gewicht 7,2 kg
Verhuuraccessoire:
• Kettingzaagbroek, boshelm met gehoor- en
gelaatsbescherming
Code
TUDI 0590
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Artikel
Kettingzaag op steel incl. zaagketting

€/dag
43,00

€/week
108,00

€/4 weken
324,00

Code
TUDI 0410
TUDI 0430
TUDI 0425

Schaarlengte
Motor
50 cm
2-takt, 22,5 cc
60 cm
2-takt, 22,5 cc
55 cm
230 V, 560 W

Extra bij deze uitvoering
op steel, lengte 150 cm
terugsnoeier met draaibaar handvat
-

Artikel
Haagschaar 55 cm 230 V
Haagschaar 50 cm 2-takt, op steel
Haagschaar 60 cm 2-takt

€/dag
24,00
37,00
30,00

€/week
56,00
92,00
75,00
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€/4 weken
168,00
276,00
225,00

TUINMACHINES
Kettingzaagbroek

Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming

Veiligheidsbroek voor beenbescherming tegen verwondingen door
kettingzagen.
• Met kunststof gespen, geïntegreerde riem
• In lengte verstelbaar

Code
TUDI 0595

Artikel
Kettingzaagbroek

€/dag
4,40

€/week
11,00

€/4 weken
33,00

Boshelm speciaal ontwikkeld voor boomverzorgers en
snoei- en zaagwerkzaamheden in de tuin. De helm biedt
een goede combinatie van veiligheid en optimale ergonomie.
• Complete set met gehoorbeschermer, geluidsbescherming en stevige
helmschaal
• Groot vizier met extra voorhoofdbescherming en waterafvoer
• Verstelbare hoofdband met handige pin-lock sluiting
• Goedgekeurd volgens EN 352, EN 397, EN 1731
• Gehoorbescherming SNR 24 tot 104 dB(A)
Code
TUDI 0605

Artikel
Boshelm

€/dag
4,40

€/week
11,00

€/4 weken
33,00

Bladblaasmachine benzine 2-takt

AANHANGWAGEN
VOOR GROENAFVAL
Werken in uw tuin?
Huur onze groenaanhanger.
Voor het samenbrengen van gevallen bladeren of papierafval.
• Met rugharnas
• Benzinemotor 2-takt, 1,5 cc
Verkoopproducten:
• Jerrycan met 4 liter benzine 2-takt of Aspen

Code
TUDI 0440

Artikel
Bladblaasmachine

€/dag
28,00

€/week
70,00

Speciaal geschikt voor volumetransport van
tuin- en groenafval. Door zijn hoge laadgewicht
en fijnmazige gaasroosters kunt u veel afval
in één keer meenemen.

€/4 weken
210,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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TUINMACHINES ACCU

STIHL PRO AccuSysteem
De STHIL accumachines in ons verhuurgamma zijn machines voor professionele
toepassingen. U kunt vertrouwen op een machine met een hoog en constant
vermogen, goede ergonomie en flexibiliteit bij het gebruik.
Onze machines zijn uitgerust met de nieuwste generatie Lithium-Ion accu’s:

4x krachtigere accu dan andere standaard batterijmachines.

krachtigere accu

kortere laadtijd

Kettingzaag accu 40 cm

Kettingzaag op steel accu 30 cm

Krachtige en robuuste accu kettingzaag ideaal voor
het vellen van bomen of het zagen van haardhout.

accu

•		Zaagbladlengte 40 cm
•		Gewicht 3,6 kg zonder accu
•		Werktijd accu: tot 48 minuten / laadtijd 30 minuten
•		Werktijd ruggedragen accu: tot 201 minuten / laadtijd 110 minuten
Verhuuraccessoires:
•		Accubox met twee 36V 7.2 Ah Li-Ion accu’s en snellader
•		Accuset RUG bestaande uit ruggedragen accu 36V 27.4 Ah met snellader,
accu-adapter en opbergbox
•		Kettingzaagbroek
•		Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming
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Artikel
Kettingzaag accu 40 cm
Accubox met 2 accu’s en snellader
Accuset HEUP (zie pagina 204)

Accu hoogsnoeier met telescoopsteel voor fruitteelt en
professionele boomverzorging.

accu

•		Zaagbladlengte 30 cm
•		Uitschuifbare telescoopsteel van 2,70 tot 3,90 meter
•		Gewicht 4,9 kg zonder accu
•		Werktijd accu: tot 68 minuten / laadtijd 30 minuten
•		Werktijd ruggedragen accu: tot 195 minuten / laadtijd 110 minuten
Verhuuraccessoires:
•		Accubox met twee 36V 7.2 Ah Li-Ion accu’s en snellader
•		Accuset RUG bestaande uit ruggedragen accu 36V 27.4 Ah met snellader,
accu-adapter en opbergbox
•		Kettingzaagbroek
•		Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming

Huurprijs is inclusief zaagketting.

Code
TUDI 0585
TUDI 0700
TUDI 0710

continu doorwerken

Huurprijs is inclusief zaagketting.
€/dag
30,00
22,00
39,00

€/week
75,00
54,00
97,00

€/4 weken
225,00
162,00
291,00

Code
TUDI 0592
TUDI 0700
TUDI 0710

Artikel
Kettingzaag op steel accu 30 cm
Accubox met 2 accu’s en snellader
Accuset RUG (zie pagina 204)

€/dag
35,00
22,00
39,00

€/week
86,00
54,00
97,00
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€/4 weken
259,00
162,00
291,00

DE VELE VOORDELEN
VAN WERKEN MET
HERLAADBARE ACCU‘S
Dankzij de uiterst krachtige STIHL accutechnologie
kan je een hele dag werken zonder gehoorbescherming en zonder schadelijke uitlaatgassen
terwijl je geniet van volledige bewegingsvrijheid.

KRACHTIG. FLEXIBEL.
ONGEHOORD STIL.
#ACCUPOWER.
BY STIHL.

—

Daarbij is een ruggdragen accu ideaal voor
ononderbroken werken op plaatsen waar geen
stroomvoorziening is. De losse accu‘s kan je in de
machine klikken, of in een heupgordel dragen, voor
nog minder gewicht en meer ergonomisch werken.
Handig, toch?

KIJK VOOR MEER INFO OP STIHL.BE

TUINMACHINES ACCU
Haagschaar op steel accu 50 cm

Haagschaar accu 60 cm terugsnoeier

Accuheggenschaar op steel voor professioneel gebruik
met lange reikwijdte dankzij de telescoopsteel.

accu

•		Zaagbladlengte 50 cm, max. snijdikte 26 mm
•		Tandafstand 33 mm geschikt voor het trimmen van twijgen en dunne takken
•		Dubbelzijdige snijmessen voor een zowel verticaal als horizontaal perfect
snoeiresultaat
•		Transportstand 180 cm, totale lengte 260 tot 330 cm
•		Gewicht 4,4 kg zonder accu
•		Werktijd accu: 223 minuten / laadtijd 30 minuten
•		Werktijd ruggedragen accu: tot 715 minuten / laadtijd 110 minuten
Verhuuraccessoires:
•		Accubox met twee 36V 7.2 Ah Li-Ion accu’s en snellader
•		Accuset RUG bestaande uit ruggedragen accu 36V 27.4 Ah met snellader,
accu-adapter en opbergbox
•		Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming
Huurprijs is inclusief zaagketting.

Code
TUDI 0435
TUDI 0700
TUDI 0710

Artikel
Haagschaar op steel accu 50 cm
Accubox met 2 accu’s en snellader
Accuset RUG (zie pagina 204)

Extreem krachtige en professionele accuheggenschaar
met draaibare multifunctionele handgreep. Ideale
machine voor het terugsnoeien.

accu

•		Zaagbladlengte 60 cm, max. snijdikte 26 mm
•		Tandafstand 38 mm voor zwaarder en groter snoeiwerk
•		Dubbelzijdige snijmessen voor een zowel verticaal als horizontaal perfect
snoeiresultaat
•		Gewicht 4,1 kg zonder accu
•		Werktijd accu: 130 tot 167 minuten / laadtijd 30 minuten
•		Werktijd ruggedragen accu: 480 tot 550 minuten / laadtijd 110 minuten
Verhuuraccessoires:
•		Accuset HEUP bestaande uit accubox met twee 36V 7.2 Ah Li-ion accu's,
snellader, accugordel en aansluitkabel
•		Accuset RUG bestaande uit ruggedragen accu 36V 27.4 Ah met snellader,
accu-adapter en opbergbox
•		Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming
Huurprijs is inclusief zaagketting.

€/dag €/week €/4 weken
32,40
81,00
243,00
22,00
54,00
162,00
39,00
97,00
291,00

Code
TUDI 0427
TUDI 0705
TUDI 0710

Artikel
Haagschaar accu 60 cm terugsnoeier
Accuset HEUP (zie pagina 204)
Accuset RUG (zie pagina 204)

€/dag €/week €/4 weken
35,00
86,00
260,00
26,00
65,00
195,00
39,00
97,00
291,00

Haagschaar accu 62 cm
Accuheggenschaar voor het snoeien van heggen.

accu

•		Zaagbladlengte 62 cm, max. snijdikte 26 mm
•		Tandafstand 33 mm, geschikt voor het trimmen van twijgen
		en dunne takken
•		Gewicht 3,3 kg zonder accu
•		Werktijd accu: 223 minuten / laadtijd 30 minuten
•		Werktijd ruggedragen accu: 715 minuten / laadtijd 110 minuten
Verhuuraccessoires:
•		Accubox met twee 36V 7.2 Ah Li-Ion accu’s en snellader
•		Accuset RUG bestaande uit ruggedragen accu 36V 27.4 Ah met snellader,
accu-adapter en opbergbox
•		Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming
Huurprijs is inclusief zaagketting.
Code
TUDI 0420
TUDI 0700
TUDI 0710
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Artikel
Haagschaar accu 62 cm
Accubox met 2 accu’s en snellader
Accuset RUG (zie pagina 204)

€/dag €/week €/4 weken
24,00
56,00
168,00
22,00
54,00
162,00
39,00
97,00
291,00
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TUINMACHINES ACCU
Bosmaaier accu

Bladblaasmachine accu

Krachtige en lichte accu bosmaaier om grote oppervlakken taai gras te maaien.

accu

•		Snijcirkel diameter 260 mm
•		Totale lengte 175 cm
•		Gewicht 4,4 kg zonder accu
•		Werktijd accu: 56 tot 105 minuten / laadtijd 30 minuten
•		Werktijd ruggedragen accu: 180 tot 350 minuten / laadtijd 110 minuten
Verhuuraccessoires:
•		Accuset HEUP bestaande uit accubox met twee 36V 7.2 Ah Li-ion accu's,
snellader, accugordel en aansluitkabel
•		Accuset RUG bestaande uit ruggedragen accu 36V 27.4 Ah met snellader,
accu-adapter en opbergbox
• Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming
• Boshelm
• Maaischijf metaal
• Maaischijf nylon

Aangenaam stille, lichte en zeer krachtige accu bladblazer voor professioneel gebruik.

accu

•		Blaaskracht 17 N
•		Max. luchtsnelheid 75 m/s
•		Gewicht 2,5 kg zonder accu
•		Werktijd accu: 20 tot 103 minuten / laadtijd 30 minuten
•		Werktijd ruggedragen accu: 65 tot 320 minuten / laadtijd 110 minuten
Verhuuraccessoires:
•		Accuset HEUP bestaande uit accubox met twee 36V 7.2 Ah Li-ion accu's,
snellader, accugordel en aansluitkabel
•		Accuset RUG bestaande uit ruggedragen accu 36V 27.4 Ah met snellader,
accu-adapter en opbergbox

Handige draaggordel om bosmaaier op heuphoogte vast te haken,
wordt meegeleverd.

Code
TUMA 0080
TUDI 0705
TUDI 0710

Artikel
Bosmaaier accu inclusief draaggordel
Accuset HEUP (zie pagina 204)
Accuset RUG (zie pagina 204)

€/dag
35,00
26,00
39,00

€/week
87,00
65,00
97,00

€/4 weken
261,00
195,00
291,00

Code
TUDI 0445
TUDI 0705
TUDI 0710

Artikel
Bladblaasmachine accu
Accuset HEUP (zie pagina 204)
Accuset RUG (zie pagina 204)

€/dag
30,00
26,00
39,00

€/week
75,00
65,00
97,00

€/4 weken
225,00
195,00
291,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.
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TUINMACHINES ACCU

TOELICHTING BIJ VERHUURACCESSOIRES STIHL ACCU TUINMACHINES

STIHL Accubox

Accuset RUG

Accuset bestaande uit een accubox met 2 accu’s en
een snellader.
•
•
•
•

accu

2 krachtige Li-Ion accu’s 36V, 7.2 Ah (281 Wh accuenergie)
Snellader met statusaanduiding (LED) en actieve accukoeling
Snelle laadtijd van slechts 30 minuten
Gewicht accu: 1,8 kg

Kortere laadtijd dan werktijd, dus met de extra accu
kunt u continue doorwerken!
Code
Artikel
TUDI 0700 Accubox met 2 accu's en snellader

€/dag €/week €/4 weken
22,00
54,00
162,00

Accuset RUG inclusief accu, snellader, accu-adapter
en aansluitkabel in opbergbox.

Accuset HEUP

accu

•		Ruggedragen accu 36V, 27.4 Ah (1.015 Wh accuenergie)
•		Snellader met statusaanduiding (LED) en actieve accukoeling
•		Snelle laadtijd van slechts 110 minuten
•		Accu-adapter voor opladen rugaccu of voor aansluiting rugaccu op machine
met accuschacht.
•		Accugordel met draagriem en bevestigingsplaat voor rugaccu
•		Gewicht rugaccu: 6,5 kg
•		Gewicht inclusief draagsysteem: 7,8 kg
Accu met zeer hoge energie-inhoud voor lange periodes
van ononderbroken werken. Ideaal voor gebruik op
afgelegen locaties zoals bossen, parken, weilanden …
Code
Artikel
TUDI 0710 Accuset rug

Accuset HEUP inclusief 2 accu’s, snellader, accugordel
en aansluitkabel.
•
•
•
•
•

accu

2 krachtige Li-Ion accu’s 36V, 7.2 Ah (281 Wh accuenergie)
Snellader met statusaanduiding (LED) en actieve accukoeling
Snelle laadtijd van slechts 30 minuten
Accugordel met draagriem en accutas
Gewicht accu: 1,8 kg

Kortere laadtijd dan werktijd, dus met de extra accu
kunt u continue doorwerken!
Code
Artikel
TUDI 0705 Accuset heup
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€/dag €/week €/4 weken
39,00
97,00
291,00

Voordelen STIHL PRO AccuSysteem:
ü
ü
ü
ü

Volledige bewegingsvrijheid
Geen lawaai
Geen uitlaatgassen
Krachtige accu’s voor non-stop doorwerken

€/dag €/week €/4 weken
26,00
65,00
195,00
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TUINMACHINES
Grondboren benzine of handbediend ø 6 tot 20 cm

Horizontale grondboren handbediend

Om horizontale gaten te boren van 11, 16 of 20 cm onder allerlei
paden of wegen.
• Met steunlat en ratel
Verhuuraccessoires:
• Verlengstukken van 50 en 100 cm
Code
TUGR 0015
TUGR 0018
TUGR 0021
TUGR 0027
TUGR 0025

Artikel
Horizontale grondboor ø 11 cm
Horizontale grondboor ø 16 cm
Horizontale grondboor ø 20 cm
Verlengstuk 50 cm
Verlengstuk 100 cm

€/dag
21,00
21,00
21,00
4,40
4,40

€/week
51,00
51,00
51,00
11,00
11,00

€/4 weken
134,00
134,00
134,00
28,00
28,00

Grondboor hydraulisch

Grondboren met 2-takt motor aandrijving of handbediend met
wringijzer.
• 36.3 CC sterke 2 takt motor
• Vermogen: 1.4 kW/1.9 pk
• Gewicht: 9,9 kg
• Diverse diameters en verlengstukken
• Wringijzer is inbegrepen in prijs van de grondboor
Verhuuraccessoires:
• Grondboren van 6 tot 20 cm
• Verlengstukken van 50 en 100 cm

Code
TUGR 0390
TUGR 0180
TUGR 0205
TUGR 0225
TUGR 0227
TUGR 0230
TUGR 0240
TUGR 0260
TUGR 0265

Artikel
2-takt motor grondboor
Grondboor ø 6 cm
Grondboor ø 9 cm
Grondboor ø 12 cm
Grondboor ø 14 cm
Grondboor ø 15 cm
Grondboor ø 18 cm
Grondboor ø 20 cm
Verlengstuk 50 cm

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

€/dag
26,00
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
2,20

€/week
78,00
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
6,50

€/4 weken
234,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
14,00

TUGR 0299

Hydraulische uitrusting voor graafmachine 2,5 en 3,7 ton.
• Hydraulische grondboor met boor ø 30,5, 38,1 of 61 cm

-50%
-50%
-50%
-50%

Code
TUGR 0299
TUGR 0302
TUGR 0303
TUGR 0310

Artikel
Hydraulische grondboor
Grondboor 30,5 cm
Grondboor 38,1 cm
Grondboor 61 cm

€/dag
43,00
14,00
17,30
21,00

€/week
172,00
54,00
69,00
82,00

€/4 weken
516,00
145,00
186,00
222,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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TUINMACHINES
Grondboor op neuswiel benzine - ø 15 tot 35 cm
Gaten boren tot een diameter van 35 cm, bediend door 1 persoon.
• Geen kans op “spin” effect (personen krijgen geen klap wanneer boor
op wortels of stenen stoot)
• Opklapbare chassis voor het transporteren (past in iedere autokoffer)
• Krachtige 2-takt motor
• Kwaliteitsboren met snelkoppeling en trillingvrije pendelende ophanging
Verhuuraccessoires:
• Grondboren met diameter 15, 25 en 35 cm
• Verlengstuk 40 cm
Code
TUGR 0325
TUGR 0330
TUGR 0335
TUGR 0340
TUGR 0345

Palenrammer met 4-takt motor

•
•
•
•

1.850 slagen per minuut
Vermogen 1,3 PK
Losse accessoires te kiezen
Inclusief kopstuk voor ronde palen tot Ø 88 of tot Ø 98 mm en
vierkante kopstukken 80 of 90 mm
• Eenmans bediening
• Gewicht 17 kg
Verkoopproducten:
• Jerrycan met 2 of 4 liter benzine of Aspen 4-takt

206

Artikel
Palenrammer

€/dag
64,00
14,00
16,20
18,40
5,50

€/week
192,00
42,00
49,00
55,00
16,50

€/4 weken
576,00
126,00
145,00
165,00
49,00

Palenrammer pneumatisch of lucht

Geschikt voor het plaatsen van ronde- en vierkante palen, metalen
buizen voor hekwerk en bijvoorbeeld tentharingen.

Code
TUDI 0200

Artikel
Grondboor op neuswiel 2-takt
Grondboor ø 15 cm
Grondboor ø 25 cm
Grondboor ø 35 cm
Verlengstuk 40 cm

€/dag
60,00

€/week
180,00

€/4 weken
540,00

Voor het heien van palen voor afsluitingen en rond vijvers om het
inkalven van de vijver tegen te gaan.
• Met ¾” koppeling
• Luchtverbruik 1.500 l/min, 1.600 slagen/min
Verhuuraccessoires:
• Aangepaste kopstukken voor ronde palen ø 80, 95, 105 en 125 mm
• Vierkante kopstukken 80 of 150 mm
• Compressor 2.600 l/min, 7 bar
Code
PNGE 0110
PNCO 0290

Artikel
Palenrammer pneumatisch of lucht
Compressor 7 bar

€/dag
48,00
49,00

€/week
120,00
196,00
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€/4 weken
360,00
588,00

TUINMACHINES
Sleuvengraafmachine 9 pk

Sleuvengraafmachine 20 pk op rupsen

Om sleuven in de grond of in het gazon te frezen voor kabels e.d.

• Voorzien van rots en graaftanden voor harde en steenachtige grond
• De graafketting kan in beide richtingen lopen om stenen los te wrikken
• Voor sleuven van 10 cm breed en maximaal 61 cm diep
• Enkel graven bij het achteruitrijden! Snelheid maximaal 28 m/min
• Zéér eenvoudig in bediening
• Volledig hydraulische aandrijving 2 werkdieptes, snelheid vooruit 56 m/min
• Benzinemotor 9 pk
• Gewicht 280 kg
• Afmetingen 205 x 88 x 109 cm (lxbxh)
Verhuuraccessoire:
• Aanhangwagen met laadklep 1.300 kg
aan 50% van normaal huurtarief
Code
-50% TUDI 0615
AAZH 0060S

Artikel
Sleuvengraafmachine 9 pk
Aanhangwagen 1.300 kg
aan ½ prijs

TE KOOP

€/dag
135,00

€/week
405,00

€/4 weken
1.215,00

32,00

96,00

288,00

Om sleuven in de grond of in het gazon te frezen voor kabels e.d.
• Voorzien van rots en graaftanden voor harde en steenachtige grond
• De graafketting kan in beide richtingen lopen om stenen los te wrikken
• Voor sleuven van 10 cm breed en maximaal 91 cm diep
• Enkel graven bij het achteruitrijden! Snelheid max. 30 m/min
• De rupsen zorgen altijd voor een perfect contact met het grondoppervlak
• Volledig hydraulische aandrijving, snelheid vooruit 60 m/min
• Benzinemotor 20 pk
• Gewicht 726 kg, afmetingen 235 x 90 x 133 cm (lxbxh)
Verhuuraccessoire:
• Aanhangwagen met laadklep 1.300 kg aan 50% van normaal huurtarief
Graaft sleuven tot 91 cm diep.
Code
-50% TUDI 0610
AAZH 0060S

Artikel
Sleuvengraafmachine
20 pk op rupsen
Aanhangwagen 1.300 kg
aan ½ prijs

€/dag

€/week

€/4 weken

259,00

777,00

2.331,00

32,00

96,00

288,00

ASPEN
ALKYLAATBENZINE

VEILIG
TUINIEREN

PROPAANGAS

99% schoner dan gewone
benzine! Voor 2 en 4 takt
motoren. Vrijwel reukloos en
minder irritaties aan ogen, neus
en luchtwegen. Verkrijgbaar in
1, 5 en 25 liter verpakking.

Bescherm jezelf o.a. met
werkhandschoenen,
veiligheidsbril, gehoorbescherming, boshelm en stofmasker.
Al deze nuttige zaken zijn bij
Euro Rent te koop.

Voor onze onkruidbranders bieden wij
de bijbehorende gasfles
van 10,5 kg te koop aan.

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

VOOR ONKRUIDBRANDERS

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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TUINMACHINES
Stronkenfrees 13 pk

Stronkenfrees 31 pk op rupsen

Om boomstronken in en boven de grond weg te frezen. Vermaalt de
stronk en de wortels tot houtspaanders. Gemakkelijk te verplaatsen
op een moeilijk terrein met de hydraulisch aangedreven rupsbanden.

Om boomstronken in en boven de grond weg te frezen.
Vermaalt de stronk en de wortels tot houtspaanders.

• Benzinemotor 4-takt 13 pk
• Snijwiel ø 43 cm met 8 tanden
• Freeskop kan zijwaarts bewegen tot 35°
• Werkdiepte 15 tot 20 cm onder grondniveau, 35 cm boven de grond
• Wielen zijn te blokkeren bij het frezen
• Hoogte bedieningspaneel aanpasbaar
• Uiterst eenvoudige bediening
• Gewicht 184 kg
• Afmetingen 188 x 74 x 138 cm
Verhuuraccessoire:
• Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming
• Aanhangwagen met laadklep 1.300 kg aan 50% van normaal huurtarief

Code
-50% TUDI 0560
AAZH 0060S
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Artikel
Stronkenfrees 13 pk
Aanhangwagen 1.300 kg
aan ½ prijs

• Direct hydraulisch aangedreven snijwiel ø 49 cm met 18 tanden
• De snijkop maakt een zwaaibeweging van 134°, 235 cm arc
• Maximale werkdiepte 30,5 cm en maximale werkhoogte 81 cm
• Aparte bediening van de snijkop met een joystick
• Gemakkelijke toegang door de breedte van 92 cm
• Afmetingen 191 x 92 x 130 cm (lxbxh)
• Gewicht 770 kg
• Benzinemotor 31 pk
Verhuuraccessoire:
• Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming
• Aanhangwagen met laadklep 1.300 kg aan 50% van normaal huurtarief

€/dag
79,00

€/week
316,00

€/4 weken
948,00

32,00

96,00

288,00

Code
-50% TUDI 0567
AAZH 0060S

Artikel
Stronkenfrees op rupsen
Aanhangwagen 1.300 kg
aan ½ prijs

€/dag
186,00

€/week
744,00

€/4 weken
2.232,00

32,00

96,00

288,00
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TUINMACHINES
Houtkliefmachines 17 ton op aanhanger benzine

Houtkliefmachine 9 ton 230 V

Voor het splijten of klieven van houtblokken en boomstammen.

Voor het splijten of klieven van houtblokken.

• Kliefijzer 16 cm hoog
• Maximale lengte houtblokken 56 cm, maximale dikte hout 35 - 40 cm
• Horizontaal en verticaal te gebruiken
• Elektrische motor 2,2 kW, 230 V, 16 A
• Splijtkracht 9 ton met hydraulische cilinder
• Gewicht 150 kg
• Afmetingen 1,45 x 0,62 x 0,40 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoire:
• Verlengkabel 25 en 50 meter
• Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming
• Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief
• Oprijplaten

• Kliefijzer 12 cm hoog, lengte houtblokken tot 111 cm
• Benzinemotor 11 pk
• Splijtkracht met hydraulische cilinder 17 ton
• Gemakkelijke tweehandenbediening
• Geïntegreerde hefinrichting voor het heffen van zware stammen
• Klieflengte traploos instelbaar
• Snel en eenvoudig van transportstand naar werkstand
• Gewicht 464 kg
• Afmetingen werkmodus: 318 x 165 x 259 cm (lxbxh)
• Afmetingen transportmodus: 261 x 135 x 216 cm (lxbxh)
Verhuuraccessoire:
• Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming
Verkoopproduct:
• Nummerplaat met letters / cijfers
De nummerplaat van het trekkend voertuig dient
herhaald te worden op de aanhanger.
Code
TUDI 0625

Artikel
Houtkliefmachine 17 ton benzine

€/dag
82,00

€/week
286,00

€/4 weken
858,00

Code
-50% TUDI 0635
VSKA 0310
VSKA 0320
-50% AAZH 0045S
AATO 0100

Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Houtkliefmachine 9 ton 230 V
52,00 130,00
390,00
Verlengkabel 25 meter
4,40
11,00
33,00
Verlengkabel 50 meter
6,50
16,50
49,00
Aanhangwagen 500 kg aan ½ prijs 15,00
42,00
126,00
Oprijplaten
13,00
39,00
117,00

Houtkliefmachine 7 ton 230 V
Horizontale, elektrische houtkliefmachine voor
het splijten van houtblokken.
• 2 kliefsnelheden en automatische terugloop
• Maximale lengte houtblokken 52 cm
• Maximale dikte hout 30 cm
• Horizontaal te gebruiken
• Elektrische motor 1,85 kW, 230 V, 50 Hz
• Splijtkracht 7 ton
• Gewicht 78 kg
• Afmetingen 1,002 x 0,57 x 0,97 meter (lxbxh)
Verhuuraccessoire:
• Verlengkabel 25 en 50 meter
• Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming
Code
TUDI 0637

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Artikel
Houtkliefmachine 7 ton 230 V

€/dag
32,00

€/week
96,00

€/4 weken
288,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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TUINMACHINES
Houthakselaars tot ø 23 cm - diesel

Houthakselaar ø 8 cm - benzine

TUHA 0180

Zeer krachtige en robuuste machines die grote hoeveelheden dikke
takken uiterst snel versnipperen.
• Uitgerust met een automatisch invoersysteem, capaciteit 18 of 23 cm
• Uitwerpmond is verstelbaar en kan gericht worden
• Model 23 cm is uitgerust met een draaikrans
• Watergekoelde dieselmotor
• Trekbaar achter de wagen
Verhuuraccessoire:
• Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming
Rijbewijs BE nodig voor zelf vervoeren.

Code
TUHA 0180
TUHA 0230
TUDI 0605

Houthakselaar
37 pk, doorvoer 18 cm, gewicht 1.200 kg
50 pk, doorvoer 23 cm, gewicht 2.400 kg
Boshelm

€/dag
192,00
225,00
4,40

€/week
768,00
900,00
11,00

€/4 weken
2.304,00
2.700,00
33,00

Voor het versnipperen van takken.

• Brede en scharnierende vultrechter
• Maximale dikte hout 8 cm
• Benzinemotor 13 pk
• Afmetingen 1,70 x 0,72 x 1,23 meter (lxbxh)
• Gewicht 120 kg
• Uitwerpmond kan gericht worden.
Verhuuraccessoire:
• Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief
• Oprijplaten
• Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming

Code
-50% TUHA 0130
AAZH 0045S
AATO 0100

Artikel
Houthakselaar 8 cm
Aanhangwagen 500 kg
aan ½ prijs
Oprijplaten

€/dag
81,00

€/week
243,00

€/4 weken
729,00

15,00

42,00

126,00

13,00

39,00

117,00

€/dag
52,00

€/week
156,00

€/4 weken
468,00

Houthakselaars ø 4 cm
Om snoeihout te versnipperen.

• Capaciteit: 6 tot 8 kruiwagens snippers/uur
• Benzinemotor 6,5 pk (4,8 kW)
• Afmetingen 1,35 x 0,90 x 1,20 meter (lxbxh)
• Gewicht 70 kg
Verhuuraccessoire:
• Verlengkabel 230 V, 2,5 mm², 16 A, 25 meter
• Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming

Code
TUHA 0125
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Artikel
Houthakselaar ø 4 cm benzine
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VERLICHTING EN STROOMAGGREGATEN
Rugsproeier

VERLICHTING EN
STROOMAGGREGATEN
Voor het verstuiven van vloeibare producten zoals insecticide,
onkruidverdelgers, detergenten, enz.
•
•
•
•

10 liter container met draagriemen en sproeilans
Met handpomp voor een druk tussen 2 en 6 bar, sproeikop 1 mm
Debiet 0,5 l/min (2 bar) tot 0,85 l /min (6 bar)
17 liter container

Code
TUDI 0640

Artikel
Rugsproeier

€/dag
14,00

€/week
42,00

€/4 weken
126,00

Sproeimachine benzine

Signalisatielamp

Om producten zoals insecticide, onkruidverdelgers of detergenten
enz. verdund met water te sproeien.
•
•
•
•
•
•

Hogedrukpomp tot 20 bar, met 10 meter darm en sproeilans
Aanzuigfilter watertoevoer pomp, debiet tot 2,8 l/min
Benzinemotor 4-takt, 3,5 pk met startkoord
Buffervat in polyethyleen, inhoud 80 liter
Gewicht 45 kg
Afmetingen 89 x 54 x 79 cm (lxbxh)

Code
TUDI 0660

Artikel
Sproeimachine met buffervat 80 liter

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

lichtmasten 212 | verlichtingsballon 214 |
werflampen 216 | transformatoren 217 |
stroomaggregaten 218 |
stroomverdeelkasten 219 | verlengkabels 221 |
verdeelkubussen 221 |

€/dag
41,00

€/week
164,00

€/4 weken
492,00

Lamp om obstakels en werken duidelijk te maken voor passerend
verkeer.
• Schakelt automatisch in bij duisternis
• Werkt op batterijen
• Met beugel voor ophanging aan buizen van o.a. werkplekken en steigers
Verkoopproducten:
• Batterij 6 V

Code
VSVL 0140

Artikel
Signalisatielamp

€/week
6,50

€/4 weken
13,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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VERLICHTING EN STROOMAGGREGATEN
Telescopische lichtmast 13 meter

Stationaire lichtmast LED 9 meter koppelbaar

Lichtmast voor LED-lamp voor het verlichten van
werven, parkings, evenementen en sportmanifestaties.

energy
saver

• Kan uitgerust worden met 1, 2 of 3 LED-lampen van 100 of 250 W
• Extreem hoge lichtopbrengst bij een uitermate laag stroom verbruik
• Lichtkleur 6000 K (daglicht)
• Klasse I of II, 220/240 V
• IP 65: volledige bescherming tegen stof en waterstralen
• Te monteren op Stelcon-plaat of een ballast aanbrengen van 1.150 kg
• Transportafmetingen: 4,35 x 1 x 0,52 meter (lxbxh)
• Gewicht 350 kg
• Stapelbaar voor transport
Verhuuraccessoires:
• LED-werflamp 100 W of 250 W
• Verlengkabels 230 V 16 A, 25 en 50 meter

Code
VSVL 0040
VSVL 0008
VSVL 0010
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Artikel
Telescoopmast 13 meter
Werflamp LED 100 W, klasse II
Werflamp LED 250 W, klasse I

€/dag
37,00
9,00
11,00

€/week
92,00
22,00
27,00

€/4 weken
276,00
65,00
81,00

Compacte en robuuste lichtmast voor het verlichten van
bouwwerven, industrieterrein, parkings, evenementen ...
Lichtmast is in serie te schakelen.
De 4 x 150 Watt LED-lampen verlichten 2.700 m2 bij 5 lux.

energy
saver

• Telescopische mast met automatisch blokkeringssysteem
• Maximale masthoogte 9 meter
• Mast 340° draaibaar
• Instelbare en kantelbare lampen, 4 x 150 W, 240 V
• Uitgerust met dag- en nachtsensor voor het automatisch in- en uitschakelen
• Voorzien van hijsoog en vorkheftruckpockets
• Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u
• 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren
• Gewicht 430 kg
• Afmetingen ingeschoven: 1,30 x 1,20 x 2,50 m (lxbxh)
• Afmetingen uitgeschoven: 2,52 x 2,52 x 9,00 m (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Verlengkabels
• Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief

Code
Artikel
€/dag €/week €/4 weken
-50% VSVL 0090 Stationaire lichtmast LED 9 meter 50,00 125,00
375,00
AAZH 0045S Aanhangwagen 500 kg aan ½ prijs 15,00
42,00
126,00
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VERLICHTING EN STROOMAGGREGATEN
Stationaire lichtmast LED 8,5 meter aggregaat

Compacte en robuuste lichtmast voor het verlichten van
bouwwerven, industrieterrein, parkings, evenementen ...
Lichtmast is in serie te schakelen.
De 4 x 300 Watt LED-lampen verlichten 4.500 m2 bij 5 lux.

Mobiele lichtmast LED 8,5 meter aggregaat

energy
saver

• Hydraulische telescopische mast met automatisch blokkeringssysteem
• Maximale masthoogte 8,5 meter
• Mast 340° draaibaar
• Instelbare en kantelbare lampen, 4 x 300 W
• Uitgerust met dag- en nachtsensor voor het automatisch in- en uitschakelen
• Voorzien van hijsoog en vorkheftruckpockets
• Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u
• 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren
• Gewicht 1.030 kg (zonder brandstof)
• Afmetingen ingeschoven: 1,30 x 1,20 x 2,50 m (lxbxh)
• Afmetingen uitgeschoven: 2,52 x 2,52 x 8,50 m (lxbxh)
• Kubota Diesel motor
• Tankinhoud 220 liter
Verhuuraccessoires:
• Verlengkabels
• Aanhangwagen 1.500 kg aan 50% van normaal huurtarief

Code
-50% VSVL 0080

Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Stationaire lichtmast LED 8,5 meter 106,00 265,00
794,00
1.500 kg
AAZH 0050S Aanhangwagen
23,00
69,00
207,00
aan ½ prijs

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Mobiele lichtmast op aanhanger. Met eigen stroomaggregaat voor een volledig onafhankelijke opstelling
en gebruik. De 4 x 300 Watt LED lampen verlichten maar
liefst een oppervlakte van 4.500 m² bij 5 lux.

energy
saver

• Gemakkelijk te transporteren en voorzien van eigen kentekenplaat
• Elektrisch bediende telescopische mast
• Maximale masthoogte 8,5 meter
• Mast 340° draaibaar
• Instelbare en kantelbare lampen, 4 x 300 W
• Uitgerust met dag- en nachtsensor voor het automatisch in- en uitschakelen
• Voorzien van hijsoog en vorkheftruckpockets
• Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u
• 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren
• Gewicht 932 kg (zonder brandstof )
• Afmetingen ingeschoven: 2,32 x 1,38 x 2,42 m (lxbxh)
• Afmetingen uitgeschoven: 2,32 x 1,55 x 8,50 m (lxbxh)
• Kubota Diesel motor
• Tankinhoud 110 liter
Verhuuraccessoires:
• Disselbeveiliging

Code
-50% VSVL 0075
AATO 0120

Artikel
Mobiele lichtmast LED
8,5 meter aggregaat
Disselbeveiliging

€/dag

€/week

€/4 weken

106,00

265,00

794,00

3,50

10,50

31,50

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!

213

VERLICHTING EN STROOMAGGREGATEN
Telescopische lichtmast tot 6,25 meter

Verlichtingsballon LED met telescopisch statief 3,20 meter

Uitschuifbare stationaire lichtmast met handlier voor
het verlichten van werven, parkings, evenementen en
sportmanifestaties.

energy
saver

• Kan uitgerust worden met een 100 W of 250 W LED-lamp,
klasse I of II, 220/240 V
• Gemakkelijk transporteerbaar en voorzien van wielen
• Uitzetbare poten en regelbare voeten voor stabiliteit
Verhuuraccessoires:
• LED-lamp 100 W, klasse II
• LED-lamp 250 W, klasse I
• Verlengkabels 230 V, 16 A, 25 en 50 meter
• Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief

Code
-50% VSVL 0030
VSVL 0008
VSVL 0010
VSKA 0310
VSKA 0320

214

Artikel
€/dag
Telescopische lichtmast
28,00
Werflamp LED 100 W, klasse II
9,00
Werflamp LED 250 W, klasse I
11,00
Verlengkabel 230 V, 16 A, 25 meter
4,40
Verlengkabel 230 V, 16 A, 50 meter
6,50

Ideale lichtbron voor nachtwerk en interventies. De 600W
LED-lamp heeft een hoge lichtopbrengst en geeft een egale
verlichting zonder te verblinden. Geschikt voor werven, grondverzet,
wegenwerken, spoorwegen, evenementen enz.

energy
saver

• Lamp LED 600 W
• Lichtopbrengst tot 65.000 lumen
• Verlicht een oppervlakte van ca. 2.500 m²
• Licht wordt gelijk verspreid in alle richtingen zonder te verblinden
• Hoogte statief regelbaar tot max. 3,20 meter (lengte ingevouwen 1,22 meter)
• Bescherming IP54
• Stroom 2,7 A, 230 V
• Gewicht ballon 12 kg en statief 10 kg
Verhuuraccessoires:
• Kabelhaspel met 4 stopcontacten IP44, 230 V, 16A, 25 meter
• Verlengkabels 230 V, 16 A, lengte 25 en 50 meter
• Stroomaggregaat 2,2 kW benzine
€/week
70,00
22,00
27,00
11,00
16,50

€/4 weken
210,00
65,00
81,00
33,00
49,00

Code
VSVL 0065
VSST 0030
VSKA 0305
VSKA 0310
VSKA 0320

Artikel
Verlichtingsballon LED op statief
Stroomaggregaat 2,2 kW benzine
Kabelhaspel met 4 stopcontacten
Verlengkabel 230 V, 16 A, 25 meter
Verlengkabel 230 V, 16 A, 50 meter

€/dag €/week €/4 weken
54,00 162,00
405,00
26,00
65,00
195,00
6,50
16,50
49,00
4,40
11,00
33,00
6,50
16,50
49,00
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VERLICHTING EN STROOMAGGREGATEN
Werflampen LED 100 en 250 W, 240 V, klasse I en II

Werflamp LED tubelight doorlus 36 W, 240 V, klasse II
VSVL 0010

VSVL 0022

Compacte LED-bouwlamp. Uitermate geschikt als
verlichting in de bouw, industrie, scheepswerven ...

energy
saver

•
•
•
•
•
•
•

100 en 250 W LED-werflamp
100 W, 220/240 V, klasse II
250 W, 220/240 V, klasse I
Extreem hoge lichtopbrengst bij een uitermate laag stroom verbruik
100 W, lichtkleur 6.000 K (daglicht) en 250 W, 6.500 K (daglicht)
IP 65: volledige bescherming tegen stof en waterstralen
Aansluitkabels: 100 W, 5 meter H07RN-F 2 x 1 mm² en
250 W, 15 meter H07RN-F 3 x 1,5 mm2
Verhuuraccessoires:
• Statief 2,5 meter
• Telescopische lichtmasten tot 5,30 en 13 meter
• Verlengkabels 230 V, 16 A, lengte 25 en 50 meter
Code
VSVL 0008
VSVL 0010
VSVL 0022
VSVL 0030
VSVL 0040

Artikel
Werflamp LED 100 W, klasse II
Werflamp LED 250 W, klasse I
Statief voor werflamp 2,50 meter
Telescopisch statief 6,25 meter
Telescopisch statief 13 meter

€/dag
9,00
11,00
4,40
28,00
37,00

€/week
22,00
27,00
11,00
70,00
92,00

€/4 weken
65,00
81,00
28,00
210,00
276,00

LED ENERGY SAVER
Al onze LED armaturen hebben
een extreem hoge lichtopbrengst bij
een uitermate laag stroomverbruik.
De LED lichtmasten op aggregaat werken op een
dag- en nachtsensor die de lichtmast automatisch
in- en uitschakelt. Deze masten zijn zeer energiezuinige
waardoor u 72% bespaart op brandstof.
216

Grote, zeer heldere en gelijkmatig gespreide lichtbron.
Ideaal voor bezetters en schilders.

energy
saver

• 36 W, 240 V LED tubelight, totaal 4.000 lummen
• Slagvaste transparante behuizing, IP 54 klasse II
• Met een doorverbindkabel voor het volgende armatuur
• Lengte kabel 5 meter (2 x 1,5 mm²), doorverbindkabel 0,5 meter (2 x 1,5 mm²)
• Eenvoudige ophanging; ook aan steigers, plafonds e.d.
• Soepel verende lamphouders om de lampen te beschermen
Verhuuraccessoires:
• Statief 2,50 meter
• Verlengkabels 230 V, 16 A, lengte 25 en 50 meter

Code
VSVL 0018
VSVL 0022

Artikel
Tubelight LED-lamp, 36 W, 240 V
Statief 2,50 meter voor werflampen

€/dag
13,00
4,40

€/week
32,00
11,00
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€/4 weken
84,00
28,00

VERLICHTING EN STROOMAGGREGATEN
Werflamp LED tubelight 18 W, 24 V, klasse III

Transformatoren 230 / 24 V en 230 / 400 V

Volrubberen verdeelkasten geschikt voor de meest
zware toepassingen. Waterdicht, slag- en stootvast,
olie-, UV- en zuurbestendig en dubbel geïsoleerd.

• Om een veilige 24 V spanning te voorzien in kelders, ketels e.d.
• De 230 / 400 V transformatoren zijn voorzien voor aanpassingen
tussen stroombron en toestel
Code
VSTR 0020
VSTR 0010
VSTR 0005
VSTR 0003

Robuust slag- en stootvast LED verlichting op laagspanning speciaal ontwikkeld voor o.a. de bouw, infra,
scheepsbouw en industrie.

energy
saver

Artikel
Transformator 230/24 V
Transformator 230/400 V
Transformator 230/400 V
Transformator 440/460 V

Vermogen
4 x 250 W
30 kVA
40 kVA
45 kVA

€/dag
17,50
28,00
32,50
32,50

€/week
43,00
70,00
81,00
81,00

€/4 weken
129,00
210,00
243,00
243,00

Scheidingstransformator 2 kVA - 230 / 230 V

• Enkellampsuitvoering klasse III
• 18 W 24 V LED lamp, 2.000 lumen
• Extreem hoge lichtopbrengst bij een uitermate laag stroom verbruik
• Slagvaste transparante behuizing, IP 54 klasse III
• Eenvoudige ophanging; ook aan steigers, plafonds, etc.
• Olie- en zuurbestendig
• Stof en waterdicht
• Lengte kabel: 10 meter HO7RN-F 2 x 1,5 mm2
• Met een doorverbindkabel (0,5 meter) voor het volgend armatuur
Verhuuraccessoires:
• Transformator 230 / 24 V, 1 kVA met 4 stopcontacten
• Stroomverdeelblok 3 x 24 V
• Verlengkabel 24 V 16 A, lengte 25 meter

Voor werkzaamheden met elektrisch gereedschap onder de vloer of
in vochtige ruimtes. Ook bij het gebruik van handgereedschap met
waterkoeling isoleert de scheidingstransformator het toestel veilig
van het stroomnet.
Code
VSVL 0017
VSVL 0022
VSVE 0630
VSKA 0250
VSTR 0020

Artikel
Tubelight LED-lamp 18 W, 24 V
Statief 2,50 meter voor werflampen
Verdeelblok 24 V, 3 x 16 A, 5 meter
Verlengkabel 24 V, 16 A, 25 meter
Transformator 230 / 24 V (4 x 250 W)

€/dag
13,00
4,40
9,00
6,50
17,50

€/week
32,00
11,00
22,00
16,50
43,00

€/4 weken
84,00
28,00
65,00
49,00
129,00

•
•
•
•
•

Volrubber behuizing, slagvast en met IP44 bescherming
Aansluitkabel 5 meter HO7RN-F, 2 x 1 mm²
Primaire aansluiting 230 V met thermische beveiliging
Uitgang 230 V, 2 stopcontacten (contour en zonder aarde)
Gewicht 25 kg

Enkel voor toestellen zonder aarding.
Code
DITO 0400

Artikel
Scheidingstransformator

€/dag
18,00

€/week
46,00

€/4 weken
138,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

217

VERLICHTING EN STROOMAGGREGATEN
Stroomaggregaten diesel tot 200 kVA

Stroomaggregaten benzine / diesel tot 6 kW

VSST 0087

Voor een tijdelijke stroomvoorziening.
• Geluidsgedempt
Code
VSST 0030
VSST 0060
VSST 0070
VSST 0087

VSST 0120

Bedrijfszekere stroomvoorziening voor op werven, evenementen en
andere tijdelijke installaties. Vergt een minimum aan toezicht door
de elektronische beveiliging.

Vermogen
2,2 kW (benzinemotor)
4 kW (benzinemotor)
6 kW (benzinemotor)
5,5 KW (dieselmotor)

Uitgang
230 V
230 V
2 x 230 V
230 / 380 V

€/dag
26,00
30,00
41,00
50,00

€/week
65,00
75,00
102,00
125,00

€/4 weken
195,00
225,00
306,00
375,00

Mazouttanks 1.000 tot 2.900 liter
VSMA 0210

•
•
•
•
•
•
•

Super geluidsgedempte dieselmotor
Opgegeven vermogen onafgebroken beschikbaar
Met urenteller, voordelig tarief voor bijkomende uren
Ononderbroken werking met extra brandstoftank
TN-systeem IEC 364-3, nulleider met aardverbinding
Motoruitlaat met vonkenvanger
Elektronische beveiliging met display voor controle en diagnose (bepaalde
modellen zijn uitgerust met Fleet Manager software om de generator op
afstand te bedienen, te controleren of te laten alarmeren)
Verhuuraccessoires:
• Verlengkabels, mazouttanks
• Stroomverdeelkasten, verdeelkubussen (extra compact)

Opslagtank voor diesel om o.a. stroomaggregaten en verwarmingstoestellen van brandstof te voorzien.

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
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Code
VSST 0090
VSST 0100
VSST 0120
VSST 0160
VSST 0170
VSST 0180
VSST 0190
VSST 0200
VSST 0210

Vermogen
12,5 kVA
20 kVA
35 kVA
40 kVA/45 kVA
60 kVA
80 kVA/85 kVA
100 kVA
150 kVA
200 kVA

Bruto gewicht
969 kg
994 kg
1.460 kg
1.547 kg
1.538 kg
1.854 kg
1.960 kg
2.532 kg
3.750 kg

€/dag
55,00
60,00
70,00
85,00
105,00
115,00
130,00
175,00
195,00

€/week €/4 weken
140,00
420,00
150,00
450,00
175,00
525,00
215,00
645,00
260,00
780,00
285,00
855,00
320,00
960,00
440,00
1.320,00
490,00
1.470,00

• Voorzien van hijsogen en onderstel voor vorklift
Verkoopproduct:
• Rode diesel
1.000 liter tank met dieselpomp en tankpistool.

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

Code
VSMA 0210
VSMA 0215
VSMA 0220
VSMA 0245
VSMA 0250
VSMA 0255

Inhoud
1.000 liter
1.000 liter
1.000 liter
2.000 liter
2.900 liter
2.900 liter

Wetgeving
Vlarem II / met tankpistool
IBC
Vlarem II
IBC
IBC
Vlarem II

€/week
65,00
54,00
54,00
86,00
97,00
97,00
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€/4 weken
195,00
162,00
162,00
258,00
291,00
291,00

VERLICHTING EN STROOMAGGREGATEN
Stroomverdeelkast met teller 63 A

Stroomverdeelkasten 230 V - 63 A

Spatwaterdicht IP 44 verdeelkast met plaats voor teller voor het
stroomverbruik.
•
•
•
•
•

Watervaste en schokbestendige kast
Aansluiting rechtstreeks met kabelschoenen
Verscheidene stopcontacten 400 V, 16 A, 32 A en 63 A
6 stopcontacten 230 V, 16 A
Met doorlus voorziening in aangebouwde contactdoos

Voorzien van 25S60 kast!

-50%

Code
VSVE 0300

Artikel
Stroomverdeelkast met teller 63 A

Spatwaterdicht IP 44 verdeelkasten met 230 V stopcontacten.
• Voeding met stroomkabel 400 V, 5 P
• Met doorlus voorziening in aangebouwde contactdoos
• Model VSVE 0260, 63 A met 18 stopcontacten, 6 zekeringen 16 A
(1 per 3 stopcontacten), 1 differentiaalschakelaar
• Model VSVE 0265, 63 A met 12 stopcontacten, 12 zekeringen 16 A en
12 differentiaalschakelaars (telkens 1 per stopcontact)
Verhuuraccessoires:
• Voedingskabel 400 V, 5 P, 63 A
• Verlengkabels 230 V, 16 A, lengte 25 en 50 meter
Code
VSVE 0260
VSVE 0265

€/4 weken
99,00

Artikel
Stroomverdeelkast 63 A, 6 zekeringen
Stroomverdeelkast 63 A, 12 zekeringen

€/week
39,00
48,00

€/4 weken
117,00
144,00

Kabeldrempel
Zware rubberen kabeldrempel voorzien van 5 kanalen van elk 35 mm.
•
•
•
•
•

Belastbaar tot 30 ton (bij gelijkmatige belasting)
Temperatuurbereik van -20° tot +60°
Openklapbaar
Afmetingen 88,6 x 59 x 8 cm (lxbxh)
Gewicht 24 kg

Code
VSKA 0700

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Artikel
Kabeldrempel 90 cm

€/dag
9,00

€/week
22,00

€/4 weken
65,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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VERLICHTING EN STROOMAGGREGATEN
Stroomverdeelkasten 400 V - 32 en 63 A

Stroomverdeelkasten 125 tot 400 A

Spatwaterdicht IP 44 verdeelkast met 230 en 400 V stopcontacten.
• Voeding met stroomkabel 400, V 5 P
• Verscheidene stopcontacten 400 V volgens vermogen
• 6 stopcontacten 230 V, 16 A
• Met doorlus voorziening enkel op de 32 A verdeelkast
• Zekeringen, differentiaal
Verhuuraccessoires:
• Voedingskabel 400 V, 5 P, 32 A of 63 A
• Verlengkabels 230 V 16 A, lengte 25 en 50 meter
• Verlengkabels 400 V, 5 P, 16 A, 32 A en 63 A

Code
-50% VSVE 0250
-50% VSVE 0270
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Artikel
Stroomverdeelkast 32 A, 230 en 400 V
Stroomverdeelkast 63 A, 230 en 400 V

€/week
30,00
39,00

€/4 weken
90,00
117,00

Spatwaterdicht IP 44 verdeelkasten met 230 en 400 V stopcontacten.
• Aansluiting voeding met kabelschoenen
• 6 stopcontacten 230 V 16 A
• Verscheidene stopcontacten en aansluitingen 400 V 16, 32 en 63 A
• Verdeling 400 V stopcontacten volgens beschikbaar vermogen
• VSVE 0294 met 1 x 120 A aansluiting
• VSVE 0295 met 2 x 120 A aansluitingen
• Met doorlus voorziening in aangebouwde contactdoos
• Zekeringen, differentiaal
Verhuuraccessoires:
• Voedingskabels 400 V, 5 P met kabelschoenen
• Verlengkabels 230 V, 16 A, lengte 25 en 50 meter
• Verlengkabels 400 V, 16 A, 5 P, lengte 25 en 50 meter
• Verlengkabels 400 V, 32 A en 63 A, 5 P, lengte 25 en 50 meter
• Verlengkabels 400 V, 125 A, 5 P, lengte 25 en 50 meter
• Verlengkabels 400 V, 150 A, 5 P en 200 A, 4 P met kabelschoenen

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

Code
VSVE 0290
VSVE 0291
VSVE 0292
VSVE 0294
VSVE 0295

Artikel
Stroomverdeelkast 125 A
Stroomverdeelkast 160 A
Stroomverdeelkast 200 A
Stroomverdeelkast 400 A
Stroomverdeelkast 400 A

€/week
71,00
71,00
97,00
138,00
138,00
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€/4 weken
213,00
213,00
291,00
414,00
414,00

VERLICHTING EN STROOMAGGREGATEN
Verlengkabels 230 en 400 V tot 200 A

Verdeelkubussen 230 en 400 V

Rubberomwikkelde kabels met CEE stekkers of
kabelschoenen en aansluitkabels.
Code
VSKA 0305
VSKA 0310
VSKA 0320
VSKA 0340
VSKA 0350
VSKA 0370
VSKA 0380
VSKA 0400
VSKA 0410
VSKA 0415
VSKA 0429
VSKA 0430
VSKA 0433
VSKA 0435
VSKA 0439
VSKA 0440
VSKA 0443
VSKA 0444
VSKA 0445
VSKA 0447
VSKA 0450
VSKA 0500
VSKA 0520

Specificaties
230 V 16 A (haspel)
230 V 16 A
230 V 16 A
400 V 16 A 5 P
400 V 16 A 5 P
400 V 32 A 5 P
400 V 32 A 5 P
400 V 63 A 5 P
400 V 63 A 5 P
400 V 63 A 5 P
400 V 125 A 5 P
400 V 125 A 5 P
400 V 125 A 5 P
400 V 125 A 5 P
400 V 150 A 5 P
400 V 200 A 4 P
Kabel 150 mm2
Kabel 150 mm2
4 x 150 mm2 (set)
Aardingskabel 16 mm2
Koppelkast 95 mm2
Aansluitkabel
Verloopkabel

Lengte
25 meter
25 meter
50 meter
25 meter
50 meter
25 meter
50 meter
25 meter
50 meter
50 meter KS
25 meter KS
25 meter
50 meter KS + M
50 meter
25 meter KS
25 meter KS
1,50 meter KS + V
1,50 meter KS + M
25 meter
50 meter
5 - 10 meter

€/dag
6,50
4,40
6,50
5,50
10,00
11,00
15,00
13,00
26,00
26,00
30,00
30,00
56,00
56,00
45,00
56,00
9,00
9,00
71,00
4,40
37,00
3,30
2,20

Voor stroomverdeling op een werf. Stapelbaar, spatwaterdicht IP 44
en slagvast.
€/week
16,50
11,00
16,50
13,50
25,00
27,00
38,00
32,00
65,00
65,00
75,00
75,00
140,00
140,00
113,00
140,00
22,00
22,00
178,00
11,00
37,00
8,00
5,40

€/4 weken
49,00
33,00
49,00
40,00
73,00
81,00
114,00
96,00
195,00
195,00
225,00
225,00
420,00
420,00
340,00
420,00
65,00
65,00
534,00
33,00
111,00
24,00
14,00

KS = Kabelschoen / KS + M = mannelijke stekker / KS + V = vrouwelijke stekker
Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

• Dubbel geïsoleerde, vol rubberen verdeelkasten
• VSVE 0500: stopcontacten 6 x 230 V, 2 automaten 16 A / 230 V en 1 differentiaal
schakelaar 0,03 A, voeding 400 V, 32 A (5P)
• VSVE 0510: stopcontacten 3 x 230 V + 2 x 400 V, 32 A, 3 automaten 16 A / 230 V en
differentiaal 0,03 A, voeding 400 V, 32 A (5P)
• VSVE 0620: stroomverdeelblok 3 x 230 V
Verhuuraccessoires:
• Verlengkabels 230 V, 16 A, 25 en 50 meter
• Verlengkabels 400 V, 32 A, 25 meter en 50 meter

Code
VSVE 0620
VSVE 0500
VSVE 0510

Voeding
16 A
32 A
32 A

Uitgangen
3 x 230 V
6 x 230 V, 16 A
3 x 230 V, 16 A + 2 x 400 V, 32 A, 5P

€/dag €/week €/4 weken
2,20
5,50
16,50
10,00
25,00
75,00
11,00
33,00
81,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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VERWARMING EN KOELING
Mazoutverwarming 35.000 tot 105.000 kcal zonder schouw

VERWARMING
EN KOELING
Om in een open bouwwerf, loods, opslagruimte te gebruiken of een
goed geventileerde ruimte te verwarmen.

mazouttanks | 222
mazoutverwarming | 222
verwarming propaangas | 225
infraroodstralers | 226
olieradiator / verwarming elektrisch | 226
warmeluchtblazers | 227
bouwdrogers | 228
ventilatoren | 228
spotkoeler | 229

• Wordt geleverd met volle dieseltank. Bij retour worden de tanks opnieuw
gevuld. Het verschil wordt u in rekening gebracht.
• Met ingebouwde ventilator, aan te sluiten op het stroomnet 230 V
Model
Tankinhoud
Verbruik
Luchtdebiet
VEDI 0220
65 liter
4,02 liter/uur
1.200 m3/uur
VEDI 0240
65 liter
6,4 liter/uur
1.600 m3/uur
VEDI 0250
105 liter
10,6 liter/uur
4.600 m3/uur
Verhuuraccessoires:
• Thermostaat
• Verlengkabels 230 V 16 A, lengte 25 en 50 meter
Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.

Code
Artikel
€/dag €/week €/4 weken
-50% VEDI 0220 Dieselverwarming 35.000 kcal 40 kW 31,00
78,00
203,00
-50% VEDI 0240 Dieselverwarming 55.000 kcal 65 kW 43,00 108,00
280,00
-50% VEDI 0250 Dieselverwarming 105.000 kcal 105 kW 72,00 180,00
470,00

Mazouttanks 1.000 tot 2.900 liter
Opslagtank voor diesel om stroomaggregaten, verwarmingstoestellen
en zo van brandstof te voorzien.
• Voorzien van hijsogen en onderstel voor vorklift
Verkoopproduct:
• Rode diesel
1.000 liter tank met dieselpomp en tankpistool.

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
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Code
VSMA 0210
VSMA 0215
VSMA 0220
VSMA 0245
VSMA 0250
VSMA 0255

Inhoud
1.000 liter
1.000 liter
1.000 liter
2.000 liter
2.900 liter
2.900 liter

Wetgeving
Vlarem II / met tankpistool
IBC
Vlarem II
IBC
IBC
Vlarem II

€/week
65,00
54,00
54,00
86,00
97,00
97,00
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€/4 weken
195,00
162,00
162,00
258,00
291,00
291,00

VERWARMING EN KOELING
Mazoutverwarming 55.000 tot 85.000 kcal met schouw

Voor het verwarmen van ateliers, tenten, industriële ruimtes enz.

• Wordt geleverd met volle dieseltank. Bij retour worden de tanks opnieuw
gevuld. Het verschil wordt u in rekening gebracht.
• Rookgassen af te voeren met stoofbuis ø 15 cm
• Huurtarief inclusief set van 1 meter stoofbuis en 1 elleboog ø 15 cm voor de schouw
• Met ingebouwde ventilator, aan te sluiten op het stroomnet 230 V
Model
Tankinhoud
Verbruik
Luchtdebiet
VEDI 0165
65 liter
5,5 liter/uur
2.500 m3/uur
VEDI 0180
105 liter
8,5 liter/uur
4.300 m3/uur
Verhuuraccessoires:
• Extra stoofbuizen en ellebogen ø 15 cm voor de schouw
• Thermostaat
• Verlengkabels 230 V 16 A, lengte 25 en 50 meter
Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.

Mazoutverwarming 115.000 kcal met schouw

Voor het verwarmen van ateliers, tenten, industriële ruimtes enz.

• Rookgassen af te voeren met stoofbuis ø 20 cm
• Huurtarief inclusief 1 meter stoofbuis en 1 elleboog ø 20 cm
• Toestel wordt verhuurd met 1 uitgang of opzetplenum met ventilatielamellen
(inbegrepen). Panelen met extra uitgangen om via flexibele slangen de warme
lucht te verspreiden zijn als accessoire te huur.
• Aansluiting op stroomnet 230 V, 16 A
• Verbruik maximum 13,3 liter/uur
• Luchtcirculatie 12.000 m³/uur
• Gewicht 221 kg
• Afmetingen 200 x 93 x 171 cm (lxbxh)
• Voorzien van 2 wielen en bovenaan hijsogen
• Schouw ø 20 cm
Verhuuraccessoires:
• Thermostaat
• Extra stoofbuizen en ellebogen ø 20 cm voor de schouw
• Flexibele slangen om de warme lucht te verdelen
• Mazouttank voor 1.000, 2.000 of 2.900 liter diesel
• Verlengkabels 230 V 16 A, lengte 25 en 50 meter
Huurtarief inclusief gratis plenum of paneel met luchtverdeeluitgangen voor
aansluiting flexibels. Keuze uit 4x 30 cm, 2x 45 cm of 1x 60 cm paneel.
Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.

Code
-50% VEDI 0165
-50% VEDI 0180
VETO 0400
VETO 0348
VETO 0420

Artikel
€/dag €/week €/4 weken
Dieselverwarming 55.000 kcal 65 kW 65,00 162,00
421,00
Dieselverwarming 85.000 kcal 80 kW 78,00 194,00
504,00
Thermostaat
4,40
11,00
28,00
Extra stoofbuis ø 15 cm
2,20
5,40
14,00
Extra elleboog ø 15 cm
2,20
5,40
14,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Code
-50% VEDI 0200
VETO 0400
VETO 0350
VETO 0430
VETO 0313
VETO 0500
VETO 0510

Artikel
Dieselverwarming 115.000 kcal 135 kW
Thermostaat
Extra stoofbuis 1 meter ø 20 cm
Extra elleboog ø 20 cm
Flexibele slang 6 meter ø 60 cm
Flexibele slang 10 meter ø 30 cm
Flexibele slang 10 meter ø 45 cm

€/dag €/week €/4 weken
106,00 265,00
688,00
4,40
11,00
28,00
2,20
5,40
14,00
2,20
5,40
14,00
10,00
25,00
63,00
8,65
22,00
56,00
10,80
27,00
70,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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VERWARMING EN KOELING
Mazoutverwarming 200.000 kcal met schouw (400 V)

Mazoutverwarming 300.000 kcal met schouw (400 V)

Voor het verwarmen van tenten, industriële ruimtes enz.

• Rookgassen af te voeren met stoofbuis ø 20 cm
• Huurtarief inclusief 1 meter stoofbuis en 1 elleboog ø 20 cm
• Huurtarief inclusief paneel voor 1 luchtuitgang ø 70 cm of opzetplenum om de
warme lucht te verspreiden
• Toestel wordt verhuurd met 1 uitgang of opzetplenum met ventilatielamellen
(inbegrepen). Panelen met extra uitgangen om via flexibele slangen de warme
lucht te verspreiden zijn als accessoire te huur.
• Aansluiting op stroomnet 400 V, 2,5 kW
• Verbruik 22 liter/uur
• Luchtcirculatie 12.500 m³/uur
• Gewicht 395 kg
• Afmetingen 225 x 96 x 160-190 cm (lxbxh)
Verhuuraccessoires:
• Thermostaat
• Extra stoofbuizen en ellebogen ø 20 cm voor de schouw
• Flexibele slang ø 45 cm met spanband
• Mazouttank voor 1.000, 2.000 of 2.900 liter diesel
• Verlengkabels 400 V 32 A, lengte 25 en 50 meter

Voor het verwarmen van tenten, industriële ruimtes enz.

• Rookgassen af te voeren met stoofbuis ø 30 cm
• Huurtarief inclusief 3 meter stoofbuis, 2 ellebogen en een thermostaat
• 2 uitlaatopeningen om flexibele slangen op aan te sluiten
• Met extra aanzuigslang voor brandstof van 10 meter
• Verbruik tot 33 liter/uur
• Luchtcirculatie 23.300 m3/uur
• Gewicht 1.150 kg
• Afmetingen 324 x 232 x 125 cm (lxbxh)
• Voorzien van hijsogen
• Aansluiting op stroomnet 400 V (4 of 5 P), zekering 25 A
Verhuuraccessoires:
• Extra stoofbuizen en ellebogen ø 30 cm voor de schouw
• Flexibele slangen voor de verwarmde lucht
• Mazouttank voor 1.000, 2.000 of 2.900 liter diesel
• Verlengkabels 400 V 32 A, lengte 25 en 50 meter
Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.

Huurtarief inclusief gratis plenum of paneel met luchtverdeeluitgangen voor
aansluiting flexibels. Keuze uit 2x 45/50 cm of 1x 70 cm paneel
Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.

Code
Artikel
-50% VEDI 0211 Dieselverwarming 200.000 kcal 235 kW
VETO 0400 Thermostaat
VETO 0360 Extra stoofbuis 1 meter ø 20 cm
voor schouw
VETO 0440 Extra stoofbuis elleboog ø 20 cm
voor schouw
VETO 0311 Flexibele slang 6 meter ø 45 cm
VETO 0510 Flexibele slang 10 meter ø 45 cm
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€/dag €/week €/4 weken
160,00 400,00 1.040,00
4,40
11,00
28,00
2,20

5,40

14,00

2,20

5,40

14,00

8,65
10,80

21,60
27,00

56,00
70,00

Code
VEDI 0215
VETO 0363
VETO 0450
VETO 0315

Artikel
Dieselverwarming 300.000 kcal 350 kW
Extra stoofbuis tot 3 meter ø 30 cm
Extra elleboog stoofbuis ø 30 cm
Flexibele slang 6 meter ø 70 cm

€/week
702,00
11,00
5,40
27,00
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€/4 weken
2.106,00
28,00
14,00
70,00

VERWARMING EN KOELING
Terrasverwarming 11.000 kcal - propaangas

Verwarming voor buitenterrassen met aluminiumkap om de warmte
rondom te verspreiden.
• Ronde infraroodstraler met gasbrander op staander
• Verwarmt in een cirkel met een straal van 3,25 meter
• Verbruik 0,7 kg/uur
• Hoogte opgesteld 220 cm, transporthoogte 153 cm
• Demonteerbare aluminiumkap (doormeter 90 cm)
Verkoopproduct:
• Propaangas 10,5 kg

Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.
Code
Artikel
€/dag €/week €/4 weken
-50% VEGA 0015 Terrasverwarming 11.000 kcal/uur 13 kW 30,00 60,00
180,00

Terrasverwarming Lounge 7.750 kcal - propaangas

Heteluchtkanonnen 25.000 en 60.000 kcal - propaangas

Voor het verwarmen van tenten, industriële ruimtes en werkplaatsen.
• Praktisch reukloos (de ruimte echter van verluchting voorzien)
• Met ingebouwde ventilator, aan te sluiten op het stroomnet 230 V
Verbruik gas
• VEGA 0030: 10 kg in 5 uur en 28 kg in 12 uur
• VEGA 0040: 10 kg in 2 uur en 28 kg in 5 uur
• T-stuk koppeling en verloopstuk gasfles
• Luchtcirculatie 650 m³/uur (VEGA 0030) en 2.100 m³/uur (VEGA 0040)
Verhuuraccessoires:
• Verlengkabels 230 V 16 A, lengte 25 en 50 meter
Verkoopproducten:
• Propaangas 10,5 kg en 28,5 kg
Speciale tarieven naargelang de huurperiode
en de hoeveelheden.
Code
-50% VEGA 0030
-50% VEGA 0040

Artikel
25.000 kcal/uur 35 kW
60.000 kcal/uur 80 kW

€/dag
27,00
32,00

€/week
81,00
97,00

€/4 weken
243,00
291,00

Infraroodstraler propaangas

Door de geringe hoogte van 140 cm is het de ideale verwarmer bij uw
lounge set of terras en zorgt voor een unieke sfeer door het lage model.
• Gemakkelijk verplaatsbaar d.m.v. wielen en handvat
• Traploos in te stellen temperatuurknop
• Vermogen: 5-9 kW
• Verbruik: 450-650 gr/uur
• Gastoevoer wordt automatisch afgesloten bij het omvallen
• Gewicht 17,5 kg
Verkoopproducten:
• Propaangas 10,5 kg

Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.
Code
Artikel
€/dag €/week €/4 weken
-50% VEGA 0020 Terrasverwarming 7.750 kcal/uur 9 kW 30,00
60,00
180,00

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

Voor een gerichte stralingswarmte in werkplaatsen, op openluchtmarkten e.d.
Verkoopproducten:
• Propaangas 10,5 kg en 28,5 kg
Code
VEGA 0010

Artikel
Infraroodstraler op voet

€/dag
6,50

€/week
19,50

€/4 weken
58,00

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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VERWARMING EN KOELING
Infraroodstraler 36.000 kcal - diesel

Infraroodstraler 3.000 W - 230 V

Voor een gerichte stralingswarmte in werkplaatsen enz.
Ook geschikt om buiten te gebruiken.
•
•
•
•
•
•
•

Voor een gerichte stralingswarmte in werkplaatsen enz.
• Vermogen 3.000 W, 230 V
• 2 apart schakelbare kwartselementen
Verhuuraccessoires:
• Verlengkabels 230 V 16 A, lengte 25 en 50 meter

Vermogen 370 W, 230 V
Instelbare stralingshoek
Gemakkelijk te verplaatsen
Met dieselbrander, brandstoftank 65 liter
Maximum verbruik 4,26 liter/uur
Gewicht 73 kg
Afmetingen 14,0 x 71,2 x 105,3 cm (lxbxh)

Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.

Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.

Code
-50% VEDI 0300

Artikel
Infraroodstraler
36.000 kcal/uur 35 kW

€/dag

€/week

€/4 weken

52,00

130,00

390,00

Code
VEEL 0110

Artikel
Infraroodstraler 3 kW, 230 V

€/dag
25,00

€/week
62,00

€/4 weken
186,00

Olieradiator 3.000 W
Compacte bijverwarming op wieltjes.
• Stroomvoorziening 230 V, 13 A bij 3.000 W
• Met thermostaat
• Drie standen: 1.000, 2.000 en 3.000 W
Verhuuraccessoires:
• Verlengkabels 230 V 16 A, lengte 25 meter

Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.

Code
-50% VEEL 0090
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Artikel
Olieradiator 3 kW, 230 V

€/dag
13,00

€/week
33,00

www.eurorent.be | Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be | Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be

€/4 weken
84,00

VERWARMING EN KOELING
Warmeluchtblazer 6.000 tot 15.000 W, 400 V met thermostaat

Elektrische verwarming voor o.a. kruipruimtes en moeilijk te bereiken
ruimtes.
• Luchtcirculatie 1.000 m³
• Verwarmt ook zonder ingeschakelde ventilator
• Uitgerust met een thermostaat om de temperatuur stabiel te houden
• Op deze toestellen kunnen ook flexibels aangesloten worden
Verhuuraccessoires:
• Verlengkabels 400 V, lengte 25 en 50 meter
Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.

Warmeluchtblazers 3.000 tot 18.000 W

Voor het verwarmen van afgesloten ruimtes en het drogen van
vochtige plaatsen.

• Produceert droge warme lucht zonder vocht en kunnen in combinatie met
luchtontvochtigers gebruikt worden
• Voorzien van een ingebouwde ventilator
• Modellen op 400 V 3 fasen (behalve model 0110 op 230 V)
Verhuuraccessoires:
• Verlengkabels 230 en 400 V, lengte 25 en 50 meter
• Broek en flexibele slangen om de warme lucht te verspreiden (enkel voor VEEL 0130)
• Flexibele slangen voor de warme lucht
Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.

Code
VEEL 0135

Vermogen
6 - 9 - 15 kW

Capaciteit
13.000 kcal/u

€/dag
44,00

€/week
110,00

€/4 weken
288,00

VOORDELIG
WEEKENDTARIEF
vrijdag na 15u
vrijdag na 15u
zaterdag na 15u

1
2
1

zaterdag voor 17u
maandag voor 9u

Code
VEEL 0100
VEEL 0130
VEEL 0140
VETO 0290
VETO 0412S
VETO 0500

Vermogen
Capaciteit
3 kW (230 V)
2.600 kcal/u
6 - 9 - 12 kW (400 V) 10.000 kcal/u
18 kW (400 V)
15.000 kcal/u
Broek voor VEEL 0130
Set 4 flexibele slangen ø 15 cm 6 meter
Flexibele slang ø 30 cm 10 meter

€/dag
18,40
35,00
44,00
1,95
39,00
8,65

€/week
46,00
86,00
110,00
4,90
97,00
22,00

€/4 weken
119,00
224,00
288,00
12,60
252,00
56,00

OPENINGSUREN
Maandag tot vrijdag
7u30 - 12u15
13u00 - 17u00

Zaterdag
8u30 - 12u15
13u00 - 17u00

maandag voor 9u

aantal dagen te betalen

Prijzen exclusief BTW, verzekering en brandstof.

-50% korting op de vermelde prijzen indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!
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VERWARMING EN KOELING
Bouwdrogers 250 tot 1.000 m³

Ventilatoren 4.500 tot 28.000 m³/uur
VETO 0381

VETO 0376 + VETO 0377
VETO 0376 + VETO 0510

BODI 0483

Drogen van vochtige ruimten, zoals in nieuwbouw, met een volume tot
1.000 m³.
• Ontrekken het vocht aan de ruimte door condensatiedroging
• Maximale ontvochtigingscapaciteit van 23 tot 150 liter per 24 uur
• Een veilige droogmethode zonder krimpscheuren en ongelijkmatige droging
• Snelle droging van stucwerk, sierpleisters en chape of cementvloeren
• Flink ingekorte wachttijden voor de afwerking van vloeren en muren
• Snellere plaatsing van parket, houten vloeren en schrijnwerk
• Maakt leefruimtes snel terug leefbaar na lekken of wateroverlast
• Voorkomt schimmelvorming en aantasting door rotting
• Tijdswinst en kostenbesparing door een ingekorte droogtijd tot 70%
Verhuuraccessoires:
• Verwarmingstoestellen en ventilatoren voor een versnelde ontvochtiging
• Wateropvangbakken 90 liter PVC

Voor het koelen en ventileren van grote ruimten.

• Ventilatoren 230 V met grote luchtverplaatsing
• Ook bruikbaar voor het wegblazen van niet explosieve gassen
• VETO 0376 kan dienen om o.a. lasdampen weg te zuigen
• VETO 0381 ø 100 cm op wielen en stapelbaar
Verhuuraccessoires:
• Flexibele slang ø 45 cm lengte 10 meter voor VETO 0376
• Verlengkabels 230 V 16 A, lengte 25 en 50 meter

De beste oplossing bij nieuwbouw, verbouwing of waterschade.
Zie eurorent.be voor extra tips.

Code
-50% BODI 0495
-50% BODI 0488
-50% BODI 0483

228

Artikel
Bouwdroger 800 W, 230 V
Bouwdroger 1.400 W, 230 V
Bouwdroger 2.400 W, 230 V

Volume
250 m³
500 m³
1.000 m³

€/week
67,00
84,00
106,00

€/4 weken
201,00
525,00
318,00

Code
VETO 0376
VETO 0377
VETO 0381
VETO 0384
VETO 0510

Artikel
Ventilator 4.500 m3/uur ø 45 cm
Ventilator 7.000 m3/uur ø 55 cm
Ventilator 20.000 m3/uur ø 100 cm
Snelheidsregelaar 300 / 620 t/min
Flexibele slang 10 meter ø 45 cm

€/dag
19,50
30,00
54,00
8,65
10,80

€/week €/4 weken
49,00
146,00
75,00
225,00
162,00
486,00
21,60
65,00
27,00
70,00
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Index
4-wiel gestuurde kniklader ...............................58
A
Aalpomp ....................................................................146
Aanhangwagens ....................................................5-7
Aanhangwagen (laadklep).................................... 5
Aanzuigdarm ...........................................................147
Aardekabel ...............................................................221
Aardingsmeter.........................................................118
Aardingstester ........................................................118
Aardingsweerstand...............................................118
Accu doorslijpmachine.........................................10
Accu kruiwagen............................................... 59, 196
Accu stamper ............................................................64
Accu trilplaat .............................................................63
Accu tuinmachines ................................... 200-204
Accubox voor tuinmachines ..........................204
Accuset heup voor tuinmachines ...............204
Accuset rug voor tuinmachines ...................204
Acetyleen lasset/Acetyleen snijbrander ....141
Afdekzeilen / Afdeknetten ....................................7
Afdichtmiddel (vochtisolatie) ..........................22
Afkort- en verstekzaagmachine (metaal) .140
Afkort- en verstekzagen (hout) .....................107
Afperspomp .............................................................137
Afrastering (bouwhek) .........................................35
Afschotlaser (hellingslaser) ............................ 113
Afstandsmeter (laser) ........................................114
Afstandsmeter (meetwiel) ...............................116
Afvoerslangen .........................................................146
Afwerkspaan............................................................... 21
Afzuigmachine (lucht) ..........................................34
Aggregaat (las-) .....................................................143
Aggregaat (stroom-) ............................................218
Airless spuitmachine 250 bar ....................... 166
Allround steiger (metsersteiger) ..................172
Asfaltbrander (roofing) ......................................138
Asfaltzaagmachine...................................................11
Auto-hoogwerker ....................................................95
Auto-multitransporter ...........................................6
Auto-transporter........................................................6
Autogeenlasapparaat .........................................141
Autohoogwerker.......................................................95
Autopoliermachine .............................................. 161
B
B19 verkeersbord .................................................... 37
B21 verkeersbord .................................................... 37
Bache (afdekzeil) .......................................................7
Baksteenkuismachine .......................................... 31
Balkklemmen ............................................................ 72
Ballon (verlichting) ..............................................214
Bandschroefmachine (Gyproc)................ 52, 111
Bandschuurmachine (handmodel) ........... 106
Bandschuurmachine (parket) ..............102, 103
Behangafstomer ................................................... 166
Beitelhamer SDS-Max ..........................................39
Bekisitingspaneel ........................................176-180
Bekistingklemmen .................................................36
Bekistingssysteem .......................................176-180
Beluchter (gazon) .................................................194
Bermmaaier .............................................................193
Bestelwagen hoogwerker....................................95
Beton- en tapijtstripper ...............17, 18, 49, 168
Betonbewerking ................................................8-18
Betonblokkenzaagmachine ...............................30
Betondoorslijpmachine ........................................ 9
Betonfreesmachine ...............................................16
Betonijzerplooimachine ...................................145
Betonijzerschaar ...................................................145
Betonkantenschuurmachine ............................14
Betonklem ..................................................................36
Betonmolen ...............................................................20
Betonondersteuning ....................................22, 174
Betonpolijstmachine ............................................ 21
Betonschaafmachine ............................................ 13

Betonschuurmachine..................................... 14, 15
Betonslijpmachine ................................................. 15
Betonstripper .....................................17, 18, 49, 168
Betontrillat ................................................................. 21
Betontrilnaalden ..................................................... 21
Betonzaagmachine .................................................11
Bevriezingssets ......................................................137
Bijl .................................................................................197
Bikhamer (met naalden) .......................... 50, 145
Bikhamer (voegen) .................................................41
Binnendraaier graafmachine ...........................56
Blaas- en afzuigmachine ....................................34
Blaasmachine (bladeren) .................................199
Blaasmachine accu (bladeren) .................... 203
Blaaspistolen / Zandstraalpistool ................47
Bladblaasmachine (benzine) .........................199
Blokkenklem ..............................................................75
Bodemfrees ....................................................191, 192
Boen-, schrob- en polijstmachine ............. 160
Boenmachine .......................................................... 161
Booglasapparaat ...................................................143
Boomstronkhakselaar .......................................208
Boordsteentangen .................................................75
Boorhamer (perslucht) ........................................41
Boorhamer SDS-MAX ............................................41
Boormachine (diamant) ............................. 42, 44
Boormachine (haakse) ...............................41, 107
Boormachine (metaal) ............................... 42, 144
Boormachines ..................................................38-44
Boorstaander (magnetisch) .................... 42, 144
Bord voorrang op
tegemoetkomend Verkeer ................................. 37
Bordestrap ................................................................ 171
Borduurtang ..............................................................75
Borstel voor compactlader .............................158
Borstelmachine .....................................................158
Bosbouwbijl .............................................................197
Boshelm + bescherming (gehoor/gelaat) ......199
Bosmaaier .................................................................193
Bosmaaier (accu) ................................................. 203
Bouchardeerhamer ........................................13, 50
Bouwaansluitkast .......................................219, 220
Bouwdrogers ...................................................32, 228
Bouwhek ......................................................................35
Bouwlift (kantellift) ..............................................120
Bouwlift (tandheugel) ...............................120-126
Bouwmachines ................................................. 19-37
Bouwtakel (dak- en raamlier) .................. 69, 70
Bouwzaag ................................................................. 109
Bovenfreesmachine ............................................107
Brander (roofing) ..................................................138
Brandstoftank ...............................................218, 222
Brandweerslang .................................................... 148
Breekhamer op trolley ......................... 17, 40, 167
Breekhamers en boormachines ............38-44
Buisfittingentang .................................................. 131
Buistraceringskabel ............................................. 115
Buizengripstaander .............................................132
Buizenplooier hydraulisch ...............................133
Buizenplooitang ....................................................133
Buizensnijders ........................................................133
Buizenzaag (recipro) ...........................................139
Bumpa (transportlift) .........................................128
C
Centrifugaalpomp ................................................149
Chapepomp ...............................................................20
Cirkelzaag (hout) .................................................. 109
Cirkelzaag (metaal) ............................................. 140
Combinatie zaagmachine ............................... 108
Compactlader ...........................................................59
Compactlader op rupsen ...................................59
Compressor 400 V 650 l/min ...........................46
Compressoren ......................................................... 46
Compressoren (diesel) ........................................46
Compressoren (elektrisch) ................................46
Cut-n-Break (doorslijpmachine) ...................... 9

CV mobiele ketel ...................................................138
CV-spoelpomp ........................................................138
Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA ..........10, 165
D
Dagslaper (signalisatielamp) ......................... 211
Dakdekkerslift .........................................................128
Dakladder ................................................................. 186
Daklier met portiek ................................................70
Dakrandbeveiliging .................................. 186-189
Dallenknipper ...........................................................30
Decibelmeter ........................................................... 117
Decoratiemachines ...................................166-169
Decoupeerzaagmachine .................................. 109
Deken (verhuis) .............................................. 78, 130
Dekvoet ..................................................................... 188
Demonteerbare verhuislift ..............................129
Deurtrimmer ........................................................... 108
Diamantbladen ........................................................10
Diamantboor ..................................................... 42, 44
Diamantboormachine .................................42-44
Diamantslijpmachine ........................................... 12
Dieplepel (graafmachine) ................... 54, 56, 57
Dieselcompressor ...................................................46
Dieselpompen ........................................................149
Dieseltank .......................................................218, 222
Dieselverwarming ..................................... 222-224
Digitale waterpasdarm ......................................114
Dommekrachten ......................................................76
Dompelpompen ..........................................146-149
Doorslijpmachine (beton) .................................... 9
Doorslijpmachine (metaal) ............................ 140
Doorzaaimachine voor gazon ........................194
Doppensleutel .....................................143, 144, 145
Dozenboormachine ...............................................42
Draaddetector ........................................................116
Draadsnij-ijzer ........................................................132
Draadsnijmachine ................................................133
Draadsnijmachine met onderstel ...............132
Draagbare rookgenerator ........................118, 135
Dranghek (nadar) ....................................................35
Droger (ontvochtiger) ........................ 32, 227, 228
Droger (tapijt) .........................................................162
Dryfast FB300 ..................................................34, 164
Dubbele hellingslaser ........................................ 113
Dumper .......................................................60, 61, 196
Dwangmenger ...........................................................20
Dweilmachine .........................................................156
Dweilpomp ...............................................................147
E
Eénastrekker ................................................... 191-193
Eénpersoonslift .......................................................96
Egalisatieschuif .................................................31, 64
Elektriciteitsvoorziening ........................217-221
Elektrische boiler...................................................138
Elektrische kruiwagen ................................ 59, 196
Elektrische verwarming .........................226-227
Elektrische verwarmingsketel ........................138
Elektrische vorklift ................................................ 80
Elektrocompressor .................................................46
Elektrogeengroep .................................................218
F
F7 fijnstof zakkenfilter.................................34, 164
F9 fijnstof cassettefilter ............................34, 164
Fijn stof stofzuiger ..............................10, 164, 165
Filterbox voor stofbeheersing ...............34, 164
Filtervat ......................................................................163
Floodlight ......................................................... 212-217
Freesmachine (beton) ..........................................16
Freesmachine (hout) ..........................................107
Freesmachine (metaal) .....................................144
Freesmachine (tuinbouw) .......................191, 192
Funderingsbalk bekisting .........................176-179
G
G4 grofstof cassettefilter...........................34, 164
Gaslekzoeker....................................................117, 137
Gasnagelapparaat ......................................... 51, 110

Gazon doorzaaimachine ...................................194
Gazon graszodensnijder ...................................195
Gazon maaier ..........................................................194
Gazon meststrooier .............................................195
Gazon verticuteerder ..........................................194
Gazonverluchter ....................................................194
Gazonwals .................................................................195
Geluidsmeter .......................................................... 117
Generator (stroomaggregaat) ........................218
Genielift (montagelift) .................................. 73, 74
Gereedschap (tuin)...............................................197
Gesloten aanhangwagen........................................7
Gevelreiniging (hogedrukreinigers)....150-155
Gevelreiniging (zandstralen) ........................... 48
Gevelsteiger...................................................... 171, 175
Gevelsteigers met stelramen ......................... 171
Gevelstelling............................................171, 172, 175
Giraf (hijskraantje) ................................................ 68
Glasvezelsteiger .................................................... 184
Gleuvensnijder voor baksteen ........................26
Goederenlift (bouwlift) ........120-122, 124-125
Gootsteenontstopper .........................................135
Goudzoeker (metaaldetector) .......................116
Graafmachines ..................................................54-56
Grasmaaier zelfrijdend ......................................194
Graszodensnijders zelfrijdend ......................195
Groenafval aanhangwagen ..................................7
Grondboren ..................................................205-206
Grondboor (hydraulisch) ..........................56, 205
Grondboor (neuswiel) .......................................206
Grondboor horizontaal ..................................... 205
Grondboren benzine of handbediend ..... 205
Grondfreesmachine ...................................191, 192
Grondsleuvenfrees ............................................. 207
Grondverluchter (gazon) ...................................194
Grondverzetmachines ..................................53-67
Grondzeef (mobiel) .................................... 62, 192
GVL-rolsteiger .........................................................182
Gyproclift (paneellift) ...........................................73
Gyprocschuurder ........................................106, 169
H
H13 HEPA filter.................................................34, 164
Haagscharen / Terugsnoeier ........................ 202
Haakse boormachine ..................................41, 107
Haakse diamantslijpmachine .......................... 12
Haakse slijpmachines..................................12, 140
Hakhamer .................................................... 39, 40, 41
Hakselaar (hout) ...................................................210
Halfautomaat ..........................................................141
Handbediende tegelsnijders ............................26
Handbrander (roofing) ......................................138
Handcirkelzagen ................................................... 109
Handverdichter (trilwals) ...................................65
Hangladder / dakladder................................... 186
Heetwater hogedrukreiniger...........................154
Hefgondel voor vorklift ............................. 79, 189
Heftransporter .........................................................78
Heftruck elektrisch................................................. 80
Heftruck ruw terrein ..............................................79
Heftrucks en verreikers ..............................78-81
Hefwerktuigen ................................................. 68-78
Hek (bouwhek) .........................................................35
Helikopter (betonpolijstmachine) ................. 21
Hellinglaser .............................................................. 113
HEPA fijn stof stofzuiger ....................................165
HEPA luchtreiniger ....................................... 34, 165
Heteluchtkanon (diesel/mazout) ................222
Heteluchtkanonnen (gas/propaan) ...........225
Hijskraantje ............................................................... 68
Hijslieren .....................................................................70
Hijslinten .....................................................................70
Hijswerktuigen ................................................ 68-78
Hogedrukreiniger 500 bar + stoom..............154
Hogedrukreiniger met watertank ................154
Hogedrukreiniger op aanhangwagen ........154
Hogedrukreinigers ....................................150-154
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INDEX
Hooggrasmaaier zelfrijdend ...........................193
Hoogwerker (aanhanger) ...................................83
Hoogwerker (diesel) ...................................... 88-92
Hoogwerker (elektrisch) ..............................86-88
Hoogwerker (rupsen) ....................................84, 86
Hoogwerker (vrachtwagen) ....................... 93, 94
Hoogwerker 4x4x4 ..................................................92
Hoogwerker hybride ............................................. 89
Hoogwerker op dichte bestelwagen..............95
Hoogwerker rupsbanden.....................................92
Hoogwerker Trax XC ...............................................92
Hoogwerkerbus.........................................................95
Hoogwerkers ....................................................82-95
Hoogwerkers 4x4 ............................88, 89, 90, 92
Horizontaal/vertikaallaser...................... 112, 113
Horizontale grondboor ..................................... 205
Houtbewerking .............................................102-111
Houthakkersbijl .....................................................197
Houthakselaar ........................................................210
Houtkliefmachine ................................................209
Houtversnipperaar ...............................................210
Houtzaagmachine ......................................108, 109
Houweel .....................................................................197
Huurvoorwaarden ................................................232
Hybride hoogwerker ............................................ 89
Hydraulische sloophamer ..................40, 54, 56
Hydrogommage (nevelstraalset) ................... 48
I
Industriële hogedrukreiniger .........................154
Industriële stoomreiniger ................................ 161
INFRA hoogwerkers ................................................95
Infraroodstraler ...........................................225, 226
Injectiecrème (Remmers) ...................................22
Injectiepomp .............................................................22
Inslijpmachine ......................................................... 12
Inverter (laspost) ..................................................142
K
Kabels (elektriciteit) ............................................221
Kabeldrempel .........................................................219
Kabelgids (scannerleidingen) ........................ 115
Kamersteigers .........................................................181
Kantellift ....................................................................120
Kantenschuurder ................................................. 104
Kastenverhuisset ....................................................78
Kegel (signalisatie) ............................................... 37
Keldervijzel (dommekracht) ..............................76
Kernboormachine (beton) .................................44
Kernboormachine (metaal) ...............................44
Kettingsleutel .......................................................... 131
Kettingtakels (elektrisch) .................................... 72
Kettingtakels (handbediend) ........................... 72
Kettingzaag (accu) ...............................................200
Kettingzaag (benzine) ........................................ 198
Kettingzaag (elektrisch) .................................... 198
Kettingzaag op steel ........................................... 198
Kettingzaag op steel (accu) ............................200
Kettingzaagbroek ..................................................199
Kipaanhangwagen ....................................................6
Kliefmachine (hout) ...........................................209
Klinkerknippers ........................................................30
Klinkerkuismachine (onkruidfrees) ............159
Klinkertransportmachine ................................... 31
Klinkertransportmachine (diesel) ................. 61
Kloofhamer................................................................197
Knabbelscharen 230 V .......................................139
Knikmops .................................................................... 61
Kniktelecoop hoogwerker....................................92
Kniktelescoop ....................................................83-95
Knipper (steen/tegel) ...........................................30
Kniptang (betonijzer) ..........................................145
Koeling ....................................................................... 228
Kolombekisting ......................................................178
Koolstof cassettefilter ................................34, 164
Koppelkast ......................................................219, 220
Krachtarmlift ............................................................. 74
Krik (potkrik) ..............................................................76
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Kruislijnlaser ...........................................................114
Kruiwagen ................................................59, 196, 197
Kruiwagen elektrisch .................................. 59, 196
Kruiwagenstoel ........................................................70
Kunststof rijplaat ....................................................58
L
Laagspanning 24V .................................................217
Ladderlift ...................................................................130
Ladders ........................................................... 185, 187
Lage druk spuitmachine .................................. 166
Lans (hogedrukreinigers) .................................155
Lasaggregaten ........................................................143
Lasapparaat kunststof ..............................131, 142
Lasapparaten ......................................131, 141-143
Lasdiesel ...................................................................143
Laser (riool) ............................................................. 112
Laserafstandsmeters ..........................................114
Lasers .................................................................112-114
Laserwaterpas ............................................... 112, 113
Lasgroep (autonoom) .........................................143
Laspost .......................................................................143
Laspost inverter ....................................................142
Lasset (acetyleen/brander) ............................141
Lavabo-ontstopper ..............................................135
LED-bouwlampen ........................................ 212-217
LED-lichtmasten............................................212-214
LED-verlichting .............................................. 212-217
LED-werflampen ........................................... 212-217
Leidingdetector ...................................................... 115
Leidingen testapparaat ............................ 117, 136
Lichtmast .......................................................... 212-215
Lier (steiger) ...................................................... 69, 70
Lier (trek/hijs) ................................................... 70, 71
Lift voor liftschacht ..............................................124
Liften ................................................................. 119-130
Lijmtang (spanvijs) .................................................36
Lijnsmeerder .............................................................47
Linoleumroller (wals) .........................................167
Lintzaagmachine .....................................................30
Loodgieterijgereedschap ...................... 131-138
Loopbrug (voetganger) ........................................36
Loopbruggen (steiger) ....................................... 184
Loopkat ........................................................................ 72
Lounge terrasverwarming ...............................225
Luchtdarmen .............................................................47
Luchtdroger (perslucht) ......................................47
Luchtkoeler (perslucht) .......................................47
luchtkwaliteitsbeheersing .......................34, 164
Luchtontvochtiger ........................................32, 228
Luchtreiniger ...................................................34, 164
Luchtreiniger (zweefstof) .........................34, 164
Luchtslangen .............................................................47
Luchtvarken ...............................................................47
M
Maaibalk ....................................................................193
Machineaanhangwagen ................................... 5, 6
Machineheffer (teenvijzel) .................................76
Magneetvoet (boormachine) ............................42
Manitou verreikers ...........................................57, 81
Marmerschuurmachine .................................... 160
Materieellift ............................................................... 74
Mazoutpomp ...........................................................222
Mazouttanks ..................................................218, 222
Mazoutverwarming ............................. 32, 222-224
Mechanische troffel ..............................................22
Meetinstrumenten .....................................112-118
Meetwiel ....................................................................116
Megger ........................................................................118
Membraanpomp .................................................. 148
Menger ................................................................. 21, 167
Meststofstrooier ....................................................195
Metaal- en draaddetector ...............................116
Metaalbewerkingsmachines ...............139-145
Metaalboormachine .................................... 42, 144
Metaalboren ..............................................................42
Metaalcirkelzaag .................................................. 140

Metaaldetector .......................................................116
Metaalfreesmachine ................................... 42, 144
Meterkast (25S60) .................................................219
Metsersteiger............................................................172
MIG lasapparaat ....................................................141
Mini-dumper (benzine) ...................................... 60
Mini-dumper (elektrisch of benzine) ........196
Mini-dumper (elektrisch/knik) ...................... 60
Minigraafmachine ..................................................54
Mistkanon ........................................................... 66, 67
Mobiel nevelkanon ................................................66
Mobiele boiler ........................................................138
Mobiele elektrische boiler ...............................138
Mobiele grondzeef ...................................... 62, 192
Mobiele hogedrukreiniger ...................... 151, 152
Mobiele ketel ..........................................................138
Mobiele lichtmast LED (aggregaat) .............213
Mobiele portaalkranen ......................................69
Moeraanzetter .............................................. 143, 144
Montageliften telescopisch ...............................73
Monteurlift ................................................................. 74
Mortelmixer (universelemenger) .......... 21, 167
Motoculteur .............................................................191
Motorkruiwagen ....................................................196
Motorzaag (kettingzaag) ................................... 198
Mulcher ......................................................................193
Multitransporter ........................................................6
Muurfreesmachine ................................................26
Muurinjectiepomp en vochtisolatie .............22
Muurscanner professioneel ........................... 115
Muurzaagmachine .................................................. 13
N
Naaldenbikhamer (perslucht) ............... 50, 145
Nadarhek .....................................................................35
Nagelapparaat (snoerloos) ...................... 51, 110
Nagelpistolen (perslucht) ........................ 51, 110
Nagels en nieten ............................................ 52, 111
Nakoeler (waterafscheider) ..............................47
Nevelkanon stofbestrijding .............. 66, 67, 164
Nevelstraalset .......................................................... 48
Nietmachine ......................................................51, 111
Nietmachines (perslucht) ..........................51, 111
O
Olieradiator ............................................................. 226
Omheining ..................................................................35
Omkeerfrees ............................................................192
Onderhoudsmachines .............................150-165
Ondersteuningen betonwerken ............22, 174
Onkruid heetwatermachine .................159, 197
Onkruidborstel .......................................................159
Onkruidbranders ........................................159, 197
Ontkalkingspomp .................................................136
Ontmosser (verticuteerder) ............................194
Ontstoppers (gootsteen, WC) .........................135
Ontstoppers (riool) .....................................135, 155
Ontvochtiger.....................................................32, 228
Opsteekladder (reformladder) ......................185
Opvangkuip .........................................................21, 32
P
Paddenstoel ............................................................219
Palenrammer 4-takt motor ............................206
Palenrammer perslucht ............................52, 206
Pallethaak (kraan)...................................................69
Palletvork (compactlader) .................................59
Palletwagen ............................................................... 77
Paneellift .....................................................................73
Panmenger (dwangmenger) .............................20
Pantserwielen (rupsen) ....................................... 77
Parkeerverbod (E3-borden) .....................37, 130
Parket bandschuurmachine ...........................103
Parket bandschuurmachine (stofzuiger) .103
Parket kantenschuurmachines .................... 104
Parket vlakschuurmachine ............................. 104
Parketafwerking .........................................102-105
Parketschuurmachine professioneel ........103
PERI DUO bekistingspanelen...... 23, 24, 176-179

PERI PROKIT.............................................................. 188
PERI SKYMAX......................................................24, 179
PERI UP Flex..............................................................175
PERI zwembadbekisting.................................... 180
Persluchtbehandeling ..........................................47
Persluchtgereedschap ................................ 45-52
Personen- en goederenlift .....................124, 125
Personenlift ............................................ 89, 124-126
Perstang en persbekken ..........................129, 131
Pijpenklem ...............................................................132
Pijpensnijder ...........................................................133
Pijpsteun ...................................................................132
Plafond- en wandschuurmachine
(beton) .................................................................15, 169
Plafond- en wandschuurmachine
(Gyproc) ............................................................106, 169
Plafondplatenlift .....................................................73
Plasmabrander ......................................................142
Pletwals .............................................................. 65, 195
Pletwals (tennisterrein) .....................................196
Plooimachine (hydraulisch) ............................133
Plooitangen ..............................................................133
Pneumatisch gereedschap ....................... 45-52
Poliermachine (carosserie) ............................. 161
Polijstmachine (krabmessen) .......................... 13
Polijstmachine (marmer) ................................ 160
Pompen ............................................................146-149
Portaalkranen (mobiel) .......................................69
Portiek (daklier) .......................................................70
Potkrikken ...................................................................76
Prikrol behang ....................................................... 166
R
Raamlier ......................................................................69
Rackjack (dommekracht) ...................................76
Randbeveiliging..................................................... 188
Randbeveiliginsghek .......................................... 188
Ratelsleutel ..............................................................145
Reciprozagen .................................................109, 139
Reformladder ..........................................................185
Reinigingsmachines .................................150-165
Rijplaat .........................................................................58
Riool laserwaterpas ............................................ 112
Rioolcamera ..................................................148, 134
Rioolontstoppers .........................................135, 155
Rioolreiniger (aanhangwagen)............. 136, 155
Rioolwaterpomp ..........................................148, 149
Rollmops (klinkertransportmachine).....31, 61
Rolsteigers aluminium .......................................181
Rolsteigers aluminium (gvl) ............................182
Rolsteigers glasvezel (Zone 1) ....................... 184
Rolwagentje met pivot ......................................... 77
Roofingbrander ......................................................138
Rookmachine .................................................118, 135
Roterende schuurmachine ............................ 106
Roterende vloerreiniger ................................... 160
Rotorkopeg (trekker+rotoreg) ...............191, 192
Rugsproeier ............................................................. 211
Rugwering ....................................................... 186-189
Rupsdumper .....................................................61, 196
Rupsen / Rolwagentje ......................................... 77
Rupslader .............................................................59, 61
Ruw terrein heftrucks ...........................................79
Ruw terrein telescoophoogwerker ................92
S
Scanner (muur) ...................................................... 115
Scanner ondergrondse leiding (basis) ..... 115
Scanner ondergrondse leiding (pro) ......... 115
Schaafmachine (beton) ....................................... 13
Schaafmachine (hout) .......................................107
Schaarlift (diesel) .......................................100, 101
Schaarlift (elektrisch) ..................................96- 98
Schaarliften ..................................................... 96-101
Scheidingstransformator .................................217
Schilderuitrusting ...............................................166
Schoor (stut) ..............................................................25
Schop ..........................................................................197

INDEX
Schraag ...................................................................... 189
Schranklader ...................................................... 59-61
Schrob- en dweilmachines .............................156
Schrobmachine ............................................156, 160
Schrobmachine accu ..........................................156
Schrobzaag .....................................................109, 139
Schroefstempel (stut) ..........................................25
Schudzeef ..................................................................62
Schuifladder ............................................................185
Schuimreiniger .......................................................162
Schuurmachine (beton)................................ 14, 15
Schuurmachine (bezetting) .....................15, 106
Schuurmachine (hout) ...................................... 106
Schuurmachine (marmer) .............................. 160
Schuurmachine (parket) ..........................102-105
Schuurmachine (plafond / wand) .......15, 106
SDS boorhamer .......................................................41
Sergant (bekistingsklem) ....................................36
Signaalgenerator (scanner leidingen) ...... 115
Signalisatiekegel ..................................................... 37
Signalisatielamp ................................................... 211
Slagmoersleutel (elektrisch) ..........................143
Slagmoersleutel (perslucht) ...................50, 144
Sleuvengraafmachine ....................................... 207
Slibzuiger (vijver) ..................................................163
Slijpmachine (steen / metaal) ..........9, 12, 140
Sloophamer ....................................................... 40, 41
Sloophamer (hydraulisch) ..................40, 54-56
Smeercombinaties / Smeerpeer ...................47
Snij-ijzer ............................................................132, 133
Snijbrander ..............................................................141
Sorteergrijper.............................................................56
Spanriemen ..................................................................7
Spanvijs ........................................................................36
Speciepomp ...............................................................20
Spijkertacker ...................................................... 51, 52
Spinhoogwerker ..............................................84, 86
Spoelcompressor (leidingen) .........................138
Spoelcompressor ROPULS ...............................138
Sponskuismachine ...................................... 18, 160
Sproeier met handpomp .................................. 211
Sproeimachine (benzine) ................................. 211
Spuitmachine ......................................................... 166
Staaldraadtakels ......................................................71
Stamper .......................................................................64
Stamper accu ............................................................64
Stapelaars (handbediend/elektrisch) ......... 77
Statief (kernboormachine) ................................44
Statief (stut) ...............................................................25
Stationaire lichtmast LED aggregaat .........213
Stationaire lichtmast LED koppelbaar ......212
Steekkar ....................................................................... 77
Steenknipper .............................................................30
Steenkuismachine (baksteen) ......................... 31
Steenreiniger ............................................................. 31
Steenzaagmachine ................................................. 27
Steiger (Allround) .................................................172
Steiger (gevel/stelramen) ................................ 171
Steiger (kamer) ...................................181, 182, 184
Steigerelementen .........................................171-176
Steigerlier ..........................................................69, 189
Steigers en ladders ................................... 171-189
Steigersysteem .......................................................175
Stelling (rolsteiger) .....................................181-184
Stellingen en ladders ................................185-189
Stobbenfrees ..........................................................208
Stof- en waterzuigers .........................................163
Stofafzuiging ..............................................................34
Stofafzuigset ....................................................34, 164
Stofbestrijding ................. 10, 34, 66, 67, 164, 165
Stofzuiger fijn stof ...............................10, 164, 165
Stofzuiger fijn stof HEPA ...................................165
Stofzuigers ......................................................164, 165
Stofzuigers voor fijn stof 230 V ....... 10, 164, 165
Stoom hogedrukreiniger ...................................154
Stoomlans .................................................................154

Stoomreiniger (industrieel) ............................ 161
Stortkoker ...................................................................36
Stronkenfreesmachine .....................................208
Stroomaggregaten benzine / diesel ..........218
Stroomgroep ...........................................................218
Stroomkabels ..........................................................221
Stroomverdeelblok ..............................................221
Stroomverdeelkasten ............................219, 220
Struikgewasmaaier ..............................................193
Stut .................................................................................25
Stut (betonwerken) .......................................22, 174
Stut Alone ...................................................................25
Supercut (Fein) .........................................................26
Systeembekisting .........................................176-180
Systeemdrager ................................................22, 174
T
Tafelzaagmachine (hout) ................................. 109
Tafelzaagmachine (tegels) .......................... 27, 28
Takel (elektrisch) ...............................................71, 72
Takel (handbediend) .....................................71, 72
Tandemtrilwals .........................................................65
Tandheugelliften ........................................120-126
Tapijt- en betonstripper ..............17, 38, 49, 167
Tapijt- en linoleumwals ....................................167
Tapijtdroger ..............................................................162
Tapijtreiniger ...........................................................162
Tapijtstripper .............................................17, 18, 168
Tapijttrekker ............................................................ 168
Tapijtwals ..................................................................167
Teenvijzel .....................................................................76
Tegel / steenzaagmachines .......................26-28
Tegelsnijder (handbediend) ............................26
Telescoop hoogwerker ........................90, 92, 93
Telescooplans (hogedrukreiniger) ..............155
Telescopisch hijskraantje .................................. 68
Telescopische lichtmast ........................212-214
Telescopische montagelift ................................. 74
Telescopische vouwladder en steiger .......185
Tellerkast (25S60) ..................................................219
Tennisveld pletwals .............................................196
Terrasverwarming (propaangas) ..................225
Terugsnoeier (haagschaar) ....................198, 202
Testapparaat leidingen ............................. 117, 136
TIG en elektrodelasapparaat ..........................141
Tijgerzaag ........................................................109, 139
Tirefort (staaldraadtakel) ....................................71
Toebehoren hogedrukreinigers ....................155
Toiletontstopper ....................................................135
Transformatoren ...................................................217
Transpallet .................................................................. 77
Transpallet met luchtbanden .......................... 77
Transportbanden ....................................................62
Transportlift Bumpa ............................................128
Transportsteiger ...........................................122, 124
Trapladders en schuifladders ........................185
Trappensteekkar ...................................................... 77
Trappentorens ............................................... 174, 176
Trax rups hoogwerker............................................92
Trekker ............................................................... 191-193
Treklieren ....................................................................70
Trillat .............................................................................. 21
Trilnaald ....................................................................... 21
Trilplaat accu ...........................................................63
Trilplaat benzine .....................................................63
Trilstamper .................................................................64
Trilwals ..........................................................................65
Trimmer (haagschaar)...............................198, 202
Trolley breekhamer ................................ 17, 40, 167
Trottoirbandentang ...............................................75
Trottoirtegelknipper ..............................................30
Tubelight (LED doorlus) .....................................216
Tuinfrees ....................................................................191
Tuingereedschap ...................................................197
Tuinmachines ...............................................190-211
Tuinslangen ..............................................................150
Tuinwals .....................................................................195

U
U-kop .............................................................................25
U-kopspindel ............................................................25
Universele menger ........................................ 21, 167
Universele steiger .................................................172
V
Vacuümpomp (diamantboormachine) .......44
Vacuümunit met wielonderstel ......................75
Vacuümunit voor graafmachine .....................75
Valbescherming .................................................... 188
Valbeveiliging ................................................ 101, 188
Valkopsysteem ...............................................22, 174
VDS-graafmachine .................................................56
Veeg-/zuigmachine accu...................................156
Veegmachine ...........................................................156
Veegmachine accu................................................158
Veegzuigmachine ..................................................158
Veiligheidsnet (aanhangwagen) ........................7
Ventilator............................................................32, 228
Verdeelkasten ...............................................219, 220
Verdeelkubussen ..................................................221
Verdeelsysteem (tuinslangen) .......................150
Verdichting (trilplaat) ...........................................63
Verdichtingschijf ..................................................... 21
Verfafbrander ..........................................................169
Verfmenger (universelemenger) ........... 21, 167
Verfspuitmachines .............................................. 166
Verhuisdeken (verhuismaterieel) ................130
Verhuisdozen ............................................................78
Verhuisliften (benzine) ......................................130
Verhuisliften (elektrisch) ..................................129
Verhuismaterieel .......................................... 78, 130
Verhuisplaat ............................................................130
Verhuisset kasten ...................................................78
Verhuiswagentje ......................................................78
Verkeersbord verplicht links aanhouden... 37
Verkeersbord B19..................................................... 37
Verkeersbord B21..................................................... 37
Verkeersbord D1........................................................ 37
Verkeersbord smalle doorgang........................ 37
Verkeersborden ....................................................... 37
Verkoopsvoorwaarden .......................................232
Verlengjib met haak.........................................57, 81
Verlengkabels .........................................................221
Verlichting .......................................................211-217
Verlichting (24V) .....................................................217
Verlichtingsballon LED (statief) ....................214
Vernevelingsmachine ................................... 66, 67
Verreiker ...............................................................57, 81
Verstekzaag (hout) .............................................. 108
Verstekzaag (metaal) ......................................... 140
Verticale hoogwerker (jib, elektrisch) ..........87
Verticale hoogwerker (rupsen, elektrisch) ....86
Verticuteermachines ...........................................194
Verwarming ...................................................222-227
Verwarming boiler.................................................138
Vijver- en zwembadzuiger ...............................163
Vijverfilter ..................................................................163
Vijverstofzuiger ......................................................163
Vijverzuiger ...............................................................154
Vlakschuurmachine .............................................105
Vlarem II brandstoftanken ....................218, 222
Vlindermachine (helicopter) ............................ 21
Vloerbekisting ...............................................176-179
Vloerbewerking ..................................................8-18
Vloerondersteuning .....................................22, 174
Vloerreiniger (hogedrukreiniger) ........150-155
Vloerstripper (tapijt) .............................17, 18, 168
Vloerzaag (betonzaagmachine) .......................11
Vochtisolatie (muurinjectie) .............................22
Vochtmeter ...............................................................116
Voedingskabels ......................................................221
Voegenbikhamer (perslucht) ...................41, 49
Voegenslijpmachine Fein Supercut ..............26
Voegenzaagmachine (wand) ....................... 9, 13
Voorfiltervat+recuperatiezak ..........................163

Vorklift elektrisch 2 ton ...................................... 80
Vouwladder ..............................................................185
Vouwsteiger ............................................................ 184
Vuilfrees (hogedrukreiniger) ..........................155
W
Wals (tapijt/linoleum) ........................................167
Wals (tril/zit) ..............................................................65
Wals (tuin) .................................................................195
Wand-plafondschuurder ........................106, 169
Wandbekisting ................................................176-179
Wandscanner .......................................................... 115
Wandvoet ................................................................. 188
Wandzaag ............................................................... 9, 13
Warmeluchtblazer (diesel) .................... 222-224
Warmeluchtblazers (elektrisch) .............32, 227
Warmeluchtblazers (propaan/gas) .............225
Warmwater hogedruk trailer ..........................154
Warmwatergenerator 350 bar.........................152
Waterafscheider (perslucht) .............................47
Waterpasdarm (digitaal) ...................................114
Waterpaslaser................................................. 112, 113
Waterpastoestel .................................................... 113
Waterpompen .........................................................147
Waterrecirculatie....................................................163
Waterstofzuiger ......................................................163
Watertank met pomp (batterij) ..................9, 44
Waterzuiger met pomp ......................................163
WC-ontstopper .......................................................135
Weerstandsmeter...................................................118
Wegdekreiniging ....................................................154
Werfafsluitingen ......................................................35
Werfkast .........................................................219, 220
Werflamp............................................................211-217
Werflamp tubelight doorlus LED ..................216
Werflamp tubelight LED ....................................217
Werflampen LED ....................................................216
Werkplaatskraan .................................................... 68
Werkplaatskraan (aanhanger) ........................ 68
Werktuigdrager (trekker) .......................... 191-193
Wieldumper .............................................................. 60
Wiellader (compactlader) ..................................59
Wipzaag ..................................................................... 109
Woodboy rotatieve schuurmachine ...........105
Wringijzer (draadsnijder) ..................................132
Z
Zaadstrooier ..................................................194, 195
Zaagmachine (asfalt/beton) .............................11
Zaagmachine (beton/baksteen) .............26-28
Zaagmachine (betonblokken) ..........................30
Zaagmachine (combiné) .................................. 108
Zaagmachine (decoupeer) ............................. 109
Zaagmachine (hout) ..................................108, 109
Zaagmachine (lintzaag) .......................................30
Zaagmachine (metaal) ...................................... 140
Zaagmachine (muur) ...................................... 9, 13
Zaagmachine (recipro) ............................109, 139
Zaagmachine (snelbouwstenen) ....................30
Zaagmachine (tafel) .............................27, 28, 109
Zaaimachine .........................................191, 192, 194
Zandstraalinstallatie ............................................ 48
Zandstraalinstallatie met luchtdroger ....... 48
Zeefmachine ..............................................................62
Zelfaanzuigende pomp (membraan)......... 148
Zetelreiniger ............................................................162
Zit-, schrob- en dweilmachines (batterijen)......156
Zitveegmachine (diesel) ...................................158
Zitwals (diesel) .........................................................65
Zone-1 rolsteiger .................................................. 184
Zuignappen draagstel ..........................................76
Zweefstof luchtreiniger ............................. 34, 165
Zwembadbekisting .............................................. 180
Zwembadzuiger .....................................................163
Zwemvijver filterzak .............................................163
Zwenkarm met lier ......................................... 69, 70
Zwerfkast ........................................................219, 220
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VOORWAARDEN
ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VAN EURO-RENT ANTWERP N.V.,
Bisschoppenhoflaan 631-633, B-2100 DEURNE

De huur wordt aangegaan op de hierna vermelde voorwaarden, behoudens
schriftelijk door ons aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen.
1. Duur van de huur.
a) De huur gaat in:
• Ofwel op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in
ontvangst neemt.
• Ofwel op het ogenblik dat het gehuurde aan een transporteur is overgedragen.
Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door
de zorgen van de verhuurder of een door hem aan te stellen transporteur
geleverd dient te worden, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op
de afgesproken tijd en plaats hijzelf of iemand aanwezig is voor de in
ontvangstname.
Zoniet is de verhuurder naar zijn keuze gerechtigd het gehuurde terug te
nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen, dan wel het
goed af te leveren op de afgesproken plaats.
De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen
of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst
verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste
gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft
opgegeven. Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. tijdstip van aflevering, zijn
slechts indicatief en leveren alleszins geen grond op tot ontbinding van de
overeenkomst, noch tot schadeloosstelling.
b) De huur eindigt:
• Wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, op de
overeengekomen datum.
• In geval een vermoedelijke einddatum of duur is opgegeven eindigt de
huur enkel op die datum mits de huurder dit schriftelijk via fax of aangetekende post meldt aan de verhuurder, en/of op het ogenblik van teruggave
van de goederen in de magazijnen van de verhuurder, zoals hieronder
voorzien.
• In alle andere gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van de
verhuurder, op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren en
tegen aflevering door de verhuurder van een schriftelijke ontlasting.
• Nochtans heeft de verhuurder het recht, wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen, of wanneer de vermoedelijke huurtijd wordt
overschreden, om op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits bericht per
aangetekende brief, fax of e-mail tenminste een week vooraf. De termijn
van een week gaat in de dag nadat de aangetekende brief ter post is
afgegeven, of de fax of mail werd verzonden, en eindigt op diezelfde dag
één week later. Deze laatste dag is nog inbegrepen in de opzegtermijn. Na
verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd.
c) Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde goed terug te
bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht naar keuze ofwel
te eisen dat de huurder het gehuurde goed terugbrengt, ofwel het gehuurde
te laten terughalen, zonder een beroep op de Rechter te moeten doen,
waar het zich ook bevindt. Alle kosten zoals b.v. het demonteren, opladen,
vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder.
Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder
een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over één dag, met behoud van het recht van de verhuurder
om aanvullende schadevergoeding op te vorderen.
d) De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar
van het gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip strafbaar is als misbruik van
vertrouwen.
2. Risico.
a) Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het
vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verantwoordelijk voor de wettelijk verplichte controles
opgelegd door het ARAB inzake hijs- en hefwerktuigen.
Vervoer-, laad- en loskosten zijn te zijnen laste.
De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het eigen transport
van het gehuurde materieel en kan de verhuurder nooit verantwoordelijk
stellen voor desgevallend ongepast vervoer en daaruit voortvloeiende schade.
Machines die onder de wetgeving van de motorrijtuigen vallen en niet voorzien zijn van een nummerplaat (hoogwerkers, schaarliften, grondverzetmachines,...) mogen enkel ingezet worden op privaat terrein of op een vergunde,
duidelijk gesignaliseerde werf. Bij niet naleving hiervan zullen eventuele
boetes of schade worden verhaald op de huurder.
De huurder en zijn afgevaardigde verbinden zich ertoe de verhuurder binnen
24 uur op de hoogte te brengen van volgende feiten:
- diefstal van het gehuurde voorwerp;
- beschadiging door derden;
- rechterlijk beslag, of beslaglegging door schuldeisers;
- faling.
b) De verhuurder levert goederen af in perfecte staat van onderhoud, geheel
gevuld met smeer- en dieselolie zo nodig.
Bij de in ontvangstname dient de huurder dit te controleren en tevens de
werking van het goed te controleren. In ontvangstname door hem of zijn
gemachtigde geldt derhalve als aanvaarding van het gehuurde goed, in
goede staat van werking.
Bij verzending en wanneer de in ontvangstneming niet ter plaatse is gebeurd
en de verhuurder geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot terugname
van de goederen, dient de huurder eventueel protest in te brengen per aangetekende brief of fax, die op straffe van verval verzonden dient te worden
uiterlijk 24 uur na aflevering op de overeengekomen plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen. De huurder aanvaardt dat, indien hij niet aanwezig
was op het afgesproken tijdstip van levering, hij om die reden de bewijslast
opneemt dat de deficiëntie of de schade niet is ontstaan na de aflevering.
c) De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het gehuurde in dezelfde
staat als hij het heeft ontvangen. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij
aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz.
in de ruimste zin (daarin o.m. en enkel ten titel van voorbeeld elke huurderving ingevolge onbruikbaarheid voor de duur van enige herstelling welke de
verhuurder moet doorvoeren), zonder fout of opzet van derden, toeval of
overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder.
Gelet op de noodwendigheden van het bedrijf is het de verhuurder niet
steeds mogelijk de goederen die worden terug geleverd onmiddellijk te
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controleren. De huurder aanvaardt om die reden dat de verhuurder na in
ontvangstname van de teruggebrachte goederen over een redelijke termijn
beschikt in verhouding tot de omvang en het aantal teruggebrachte goederen, en welke alleszins niet korter is dan 5 werkdagen ingaande op de eerste
dag volgende op het binnenbrengen van de goederen, om de teruggebrachte
goederen te controleren op andere dan op eerste zicht zichtbare schade, en
hierover aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d.
bekend te maken. Hij doet dit per aangetekende brief, fax of e-mail, waarin
de huurder uitgenodigd wordt, binnen een tijdspanne van 5 werkdagen, de
schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van die termijn, niet reageert,
dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd
tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten,
evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.
d) De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of
hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief,
aan derden of zichzelf zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor
iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.
e) Ingeval de huurder bij het beëindigen van de huurperiode het gehuurde
niet kan terugbezorgen aan de verhuurder wegens verlies, diefstal of totale
vernieling, is hij aan de verhuurder de nieuwwaarde op datum van verlies,
diefstal of totale vernieling verschuldigd, rekening houdend met een jaarlijkse waardevermindering van 5% berekend op de nieuwwaarde op datum van
verlies, diefstal of totale vernieling.
f) Indien hij dit wenst kan de klant een machinebreukverzekering nemen. Dit
kan enkel bij aanvang van het huurcontract. De premie bedraagt 10% van de
huursom.
Gedekte risico's: machinebreuk gedurende de huurperiode evenals beschadiging van het huurmaterieel tijdens het transport. Diefstal, opzettelijk
aangerichte schade en huurderving zijn NIET verzekerd en blijven ten laste
van de klant.
Regio: België en de omliggende landen.
Vrijstelling: 20% van het schadebedrag met een minimum van € 50,00 en een
maximum van € 2.000,00 excl. BTW. Indien de klant niet akkoord gaat met de
grootte van het schadebedrag, zal een expert worden aangesteld.
3. Huurprijs en betalingsvoorwaarden.
a) De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen. Voor de berekening
van de huurprijs wordt er forfaitair rekening gehouden met een normale
werktijd van: 8u per dag; 40u per week en 160u per 4 weken. Voor de
berekening van de extra dagen na de periode van een week of 4 weken,
wordt de weekprijs gedeeld door 5 of 4-wekenprijs gedeeld door 20 en
vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen. Er wordt geen korting
toegestaan indien de effectieve werktijd korter is dan de forfaitaire. Indien
de effectieve werktijd de forfaitaire overtreft, dan zal de huurprijs verhoogd
worden pro rata van de supplementaire uren. Hiervoor wordt er voortgegaan
op de door de urenteller van de machine aangegeven tijd.
Voor een tijdspanne van één dag mag de huurder het gehuurde voorwerp
gedurende een tijdspanne van 24 uur behouden, op voorwaarde dat de
daaropvolgende dag een werkdag is; is dit niet het geval, dan eindigt de
huur op dezelfde dag, één uur voor sluitingstijd.
b) De huurder dient een som vooruit te betalen als waarborg. Als dag van
eisbaarheid geldt de dag waarop de huur ingaat. Indien het gehuurde langer
wordt behouden dan de periode waarvoor vooruit betaald werd, dient
uiterlijk de eerste dag van de verlenging een nieuw voorschot betaald, gelijk
aan de huursom voor de duur van de verlenging. Op dezelfde wijze dient bij
iedere verlenging gehandeld te worden. De datum van eisbaarheid is de dag
waarop de verlenging ingaat.
Indien de omstandigheden doen vermoeden dat de huurder zijn betalingsverplichtingen niet zal kunnen nakomen (faling, vertraging van betalingen,
enz.) dan heeft de verhuurder het recht, op kosten van de huurder, het of
de gehuurde voorwerpen terug te halen, waar ze zich ook bevinden en er
onmiddellijk terug over te beschikken. De huurder zal onder geen enkel
voorwendsel een beroep kunnen doen op geleden schade zoals b.v. winstderving e.d.
c) Indien een afwijking van bovenvermelde werkwijze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verhuurder is toegestaan, wordt de huur gefactureerd op het
einde van de maand der aflevering en iedere volgende maand.
Onze facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de maatschappij.
d) Alle bedragen die de huurder aan de verhuurder verschuldigd is, worden
vanaf de datum van eisbaarheid van rechtswege en zonder ingebrekestelling
verhoogd met een rente van 10% per jaar. Bovendien dient, bij gebreke aan
betaling uiterlijk 15 dagen volgend op datum van het eisbaar worden, van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele en onherleidbare
schadevergoeding te worden betaald van 10% van het verschuldigd bedrag,
evenwel met een minimum van € 125,00. Een gelijkwaardige vergoeding (10%
op de uit te keren bedragen) geldt ten overstaan van de huurder indien de
verhuurder in gebreke blijft de aan de huurder toekomende bedragen uit
hoofde van borgstelling terug te bezorgen binnen de 30 dagen volgend op
het beëindigen van de overeenkomst, behoudens in geval van betwisting
omtrent de naleving door de huurder van zijn verplichtingen.
e) De betalingen geschieden ter zetel van de verhuurder.
f) Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de week na haar datum.
4. Borgsom.
De borgsom is bestemd om verschillende verplichtingen van de huurder te
dekken. Zij moet betaald worden bij het afsluiten van het contract. Zij mag
nooit worden beschouwd als een voorschot op de huur en moet pas aan
de huurder worden teruggegeven, nadat gebleken is dat de huurder al zijn
verplichtingen is nagekomen. De waarborg geeft nooit recht op intresten. Een
eventuele teruggave geldt nooit als afstand van enig recht van de verhuurder.
5. Richtlijnen voor het gebruik.
Onder herinnering van hetgeen onder 2 is overeengekomen en zonder dat deze
opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op de volgende
verplichtingen, die hij dient na te leven met in achtneming van aard en type
van het gehuurde toestel:
- De huurder is ertoe verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud deskundig
en vakkundig volgens de gebruiksvoorschriften plaats vindt; De huurder

verklaart uitdrukkelijk deze ontvangen te hebben bij de ondertekening van
deze overeenkomst;
- Hij dient dagelijks het oliepeil van de motoren te controleren en er zo nodig
de geschikte oliën aan toe te voegen;
- Hij dient het periodiek onderhoud van het materieel te doen volgens de
onderhoudsvoorschriften die hij uitdrukkelijk erkent ontvangen te hebben
bij de ondertekening van deze overeenkomst. Dit onderhoud geschiedt op
zijn kosten en kan eventueel op aanvraag door de verhuurder, voor rekening
van de huurder, uitgevoerd worden;
- Hij dient ervoor te zorgen dat de compressoreninstallaties zuiver horizontaal
worden opgesteld;
- Hij dient dagelijks het condensaat uit het drukreservoir van de compressoren installaties af te blazen;
- Hij dient degelijke brandstoffen te gebruiken;
- Hij dient het materiaal in goede werkcondities te gebruiken zoals degelijke
smering, zuiver gehouden luchtfilter, stofvrije en droge bewaring, enz.
- Hij dient het elektrisch materieel vakkundig aan het net aan te sluiten op de
juiste spanning;
- Hij dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen
ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben
van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. vanaf het ingaan
van de huur tot aan de teruggave staat hij alleen in voor alle kosten en
risico’s die het bezit of het gebruik ervan meebrengen, zoals belastingen,
vergunningen, verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen, enz.
- Hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van die aard.
- De huurder is verplicht alle wettelijk of reglementair opgelegde controlemaatregelen te laten plaats hebben, zonder enige tussenkomst van de
verhuurder daarin.
6. Allerlei bepalingen.
a) Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de
verhuurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk
ander beding ook aan derden te overhandigen.
b) De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en iedere
verplaatsing van het gehuurde buiten de landsgrenzen is verboden.
c) Wanneer onderhoud of herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale
slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis
te geven aan de verhuurder. De verhuurder voert de werkzaamheden zo
spoedig als mogelijk uit.
De huurder heeft geen recht op schadevergoeding op grond van enige
onderbreking voor onderhoud en/of herstel in het gebruik van het gehuurde
goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst.
In geval de verhuurder het gehuurde goed niet binnen een redelijke termijn
kan herstellen, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de huurprijs
gedurende de periode dat het goed voor herstel heeft stilgelegen.
De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mee
te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van
de huurder of door overmacht of daden van derden noodzakelijk werden,
moeten door de huurder worden betaald.
d) Vervoer.
Zoals gemeld onder 2a) zijn alle kosten ten laste van de huurder. Wanneer
de huurder een aanhangwagen huurt dan dient hij ervoor te zorgen dat
a) het trekkend voertuig technisch gekeurd is voor het trekken van een
aanhangwagen b) het max. toegelaten gewicht niet overschreden wordt en c)
hij beschikt over een geldig rijbewijs van het juiste type.
In geval de huurder ervoor opteert het vervoer door de verhuurder te laten
uitvoeren, in plaats van het zelf terug te brengen, aanvaardt hij het volgende:
- Bij het afhalen op de werf, moet het materieel gemakkelijk te bereiken zijn
en klaarliggen voor het afhalen;
- Bij het leveren of afhalen op de werf, wordt er een kwartier gratis
wachttijd voorzien. Wordt deze tijd overschreden, dan zal ieder kwartier
aangerekend worden aan het op dat ogenblik geldende uurloon;
- De verhuurder beschikt na het einde van de huurperiode, en nadat
hij door de huurder in kennis is gesteld van de afhaaldatum, over 5
werkdagen om de goederen af te halen. Gedurende deze termijn moet de
huurder instaan voor de veilige bewaring van de goederen als een goed
huisvader, en blijft het risico overeenkomstig artikel 2a) bij de huurder.
Indien om welke reden ook de termijn van 5 werkdagen door de verhuurder zou worden overschreden, verbindt de huurder er zich niettemin toe
de goederen ook na deze termijn te bewaren als een goed huisvader. De
verhuurder kan schade daterende van na deze termijn niet meer verhalen
op de huurder, voor zover de huurder aantoont dat de schade effectief na
het verstrijken van de termijn werd aangebracht.
e) Personeel uitgezonden om huurmateriaal te manipuleren, kan enkel instructies krijgen aangaande de plaatsing ervan en wanneer deze bediend mogen
worden. De huurder is evenwel gehouden tot de verplichtingen die op hem
rusten inzake welzijn op de plaats van het werk.
7. Ontbinding van de huur.
a) Niet-afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of niet-in
ontvangstneming ervan, ontslaat de huurder niet van de betaling van de
huursom over de overeengekomen tijd, of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.
b) Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt ten gevolge van een ernstige
tekortkoming van de huurder, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het
buitenland, niet-betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand
aan derden, enz. is de huurder tenminste verplicht, de overeengekomen
huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven
vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling
gelijk aan de huur van 2 weken, onverminderd het recht van de verhuurder
om een hogere vergoeding te vorderen in geval de reële schade hoger ligt.
8. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank.
Partijen aanvaarden dat voor enig geschil omtrent de uitvoering van deze
overeenkomst, evenals alle overige gevolgen van deze overeenkomst, inbegrepen
elk geval waarin goederen om welke reden ook in verkoop zouden worden
aangerekend, toebehoren aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank
van koophandel te Antwerpen, en dat op deze overeenkomst exclusief het
Belgische recht van toepassing is, met uitsluiting van het Belgische Internationaal Privaat Recht, waarmee elke eventuele herverwijzing naar enig ander
rechtstelsel dan het Belgische wordt uitgesloten.

MACHINES HUREN?
VERTROUW OP HET BLAUW VAN

✔ U krijgt de beste prijs-kwaliteitverhouding. Daarvoor rekent u
op onze transparante en scherpe prijzen.
✔ U huurt professionele, kwalitatieve en bedrijfszekere machines.
✔ U kiest uit onze ruime voorraad van meer dan 40.000 items.
✔ U vertrouwt op ons advies. Met 50 jaar ervaring garanderen wij u
de juiste machine voor uw project.
✔ U krijgt perfect onderhouden, gekeurde en veilige machines.
Daarbij volgen wij de nieuwste wetgeving.
✔ U ontvangt uw machine snel en op uw bouwwerf.
Daarvoor vertrouwt u op onze eigen transport en logistieke organisatie.
✔ U werkt met de nieuwste producten. Door onze aandacht voor innovatie
zitten we bovenop de recentste ontwikkelingen en vernieuwen we
ons aanbod voortdurend.
✔ U bent zeker van een perfecte service.
Want pas als ú tevreden bent, zijn wij dat ook.

MACHINES HUREN?
VERTROUW OP HET BLAUW VAN

DEURNE

SINT-NIKLAAS

OPENINGSUREN

Bisschoppenhoflaan 633
2100 Deurne
Tel 03 325 43 00
deurne@eurorent.be

Moerputstraat 1
9100 Sint-Niklaas
Tel 03 776 70 70
sint-niklaas@eurorent.be

weekdagen: 07u30 - 12u15
13u00 - 17u00
zaterdag:
08u30 - 12u15
13u00 - 17u00

eurorent.be

