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Meer over Bouwma uit het verleden en heden….
Op 2 januari 1940 begon Harry Gerritsen sr zijn eigen
bedrijf in Amsterdam. Het bedrijf diende als algemene
machine en motorenhandel genaamd “Bouwma”. In de
loop der tijd heeft Harry Gerritsen jr. het bedrijf
overgenomen en zo is hij succesvol eigenaar-directeur
geweest van Bouwma Bouwmachines BV tot zijn
pensioen. Nadat Harry Gerritsen jr. had besloten om met
pensioen te gaan werd het bedrijf in 2007 overgenomen
door twee mannen, genaamd Jan Pel en Menno van der
Gugten, die al in het bedrijf actief waren. Het bedrijf
heeft echter niet lang twee eigenaren gekend, helaas is
Jan Pel in 2016 overleden. Tot op de dag vandaag wordt
het bedrijf bestuurd door Menno van der Gugten.
Nu is Bouwma Bouwmachines BV al tientallen jaren met
succes producent en leverancier van de Warry
bouwliften, Warry elementenstelmachines en Bouwma
aluminium ladderliften. Vanaf 1982 is Bouwma importeur
voor de Vicario mobiele snelopbouwkranen met een
grote range in de 10 tonmeter en grotere klasse.
Bouwma staat er achter en is een organisatie waar u op
kunt rekenen. Bouwma biedt een ongekend brede range
aan machines voor de bouwnijverheid en aanverwante
sectoren. Op diverse gebieden is Bouwma sterk
gespecialiseerd en maakt de organisatie zich dag in dag
uit sterk voor het leveren van kwaliteit in producten en
dienstverlening. Een ijzersterke eigen serviceorganisatie
zorgt daarbij voor directe serviceverlening. Storingen aan Warry bouwliften, Warry elementenstelmachines en Vicario snelopbouwkranen kunnen door ons dan ook snel op locatie of in eigen werkplaats worden uitgevoerd. Kopen, huren of leasen bij Bouwma, is dan
ook investeren in zekerheid.
Gebaseerd op de jarenlange ervaring draagt Bouwma steeds nieuwe en innovatieve producten aan. Alles op topniveau,
toonaangevend en uniek in kwaliteit en uitvoering. De complete lijnen van eigen-, import- en handelsproducten zorgen voor een
totaalpakket aan machines en materieel voor de bouwnijverheid. De allerbelangrijkste bouwmachines en materieel uit ons programma zijn weergegeven op de hierna volgende pagina’s. Het leveringsprogramma van Bouwma is echter nog veel uitgebreider, van een
verlengkabeltje, bouwverlichting, bouwverwarming tot steigers, stempels enz. aan toe.
De voorloper van de bouwlift

De eerste Warry Hoist in 1948

De eerste Warry Bok in 1963

De eerste Vicario kraan in 1982

Om tot een goed advies te komen vragen onze verkoopadviseurs u graag het hemd van het lijf om een zo’n helder mogelijk beeld
van uw noden en wensen te krijgen. Op basis van de door u gestelde prioriteiten, stellen wij op objectieve wijze vast welk type, merk
of soort machine of materieel voor uw onderneming geschikt is. Uiteraard worden ook zaken als huur, lease en inruil onderling vergeleken. Laat ons u helpen bij de juiste keus.

Op al onze uitgebrachte offertes/aanbiedingen en de met ons gesloten overeenkomst zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden van de BMWT, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag.
Bouwma Bouwmachines B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam No. 34049380. BTW nr. NL004993263B01

BOUWLIFTEN
WARRY WHIPPET MOBIELE STAALDRAADBOUWLIFT MODEL 200/99L
Mastlengte 7,5 meter, hefvermogen 200 kg. Met 1,1 kW. 230
volt 1 fase 50 Hz lichtnet-remmotorreduktor, hef- daalsnelheid
0,30 m/sec. Drukknopbediening op/stop/neer, stuurstroom
spanning 42 Volt. Voorzien van autokoppeling bolkop, een
Warry Whippet kantelsysteem en 2 wielen 560 x 13. Plateau
voorzien van 4 kogelgelagerde kunststof plateauwielen,
valveiligheid en platform, afm. 150x90 cm. Lift is geheel ver
zinkt. Vrijstaande mastlengte 7,5 meter. Max. mastlengte 12
meter. Geheel uitgevoerd volgens de Machinerichtlijn 2006/42/
EG en NEN 12158-1+A1. Standaard voorzien van kopschothek
voor de mast 1,8 meter hoog, vast hek parallel aan het kop
schot, elektrisch gecontroleerd draaihek aan laadzijde, elektrisch
gecontroleerd etage overstapklep 0,6 meter aan steigerzijde en
hijs- en elektrakabels voor 10,5 meter masthoogte.
Technische specificaties
Max hefcapaciteit
Afmetingen platform
Hef/daalsnelheid
Gewicht basismachine
Max. mast verankerd
Gewicht mastelement
Masthoogte vrijstaand
Lengte mastelement
Verankeringafstand
Motorvermogen
Transportafmetingen LxBxH
Voeding 1fase
Stuurstroomspanning

WW200/99L
200 kg
150x90 cm.
± 0,30m/sec
ca. 480 kg
12 m
35 kg
7,5 m
1,492
6m
1,5 pk
655x160x270 cm
220 V 50 Hz
42 Volt

WARRY WHIPPET MOBIELE STAALDRAADBOUWLIFTEN MODEL 300/99L - 400/99K
Mastlengte 7,5 meter, hefvermogen 300 of 400 kg. Met 1,1
kW. 230 V lichtnet- remmotorreductor of 3 pk. 380 V draai
stroom-remmotor-reductor, hef- & daalsnelheid 0,185 m/sec of
hef- & daalsnelheid 0,30 m/sec. . Solide RVS schakelkast met
bedieningsdrukknoppen. Voorzien van autokoppeling bolkop,
een Warry Whippet kantelsysteem en 2 luchtbandwielen 560 x
13. Plateau voorzien van 12 kogel gelagerde kunststof plateau
wielen, valveiligheid en opklapbaar platform, afmetingen
140x140 cm. Lift is geheel verzinkt. Vrijstaande mastlengte 7,5
meter. Max. mastlengte 18 meter. Geheel uitgevoerd volgens
de Machinerichtlijn 2006/42/EG en NEN 12158+A1. Standaard
voorzien van kopschothek voor de mast 1,8 meter hoog, vast
hek parallel aan het kopschot, elektrisch gecontroleerd draaihek
aan laadzijde, elektrisch gecontroleerd etage overstapklep 0,6
meter aan steigerzijde en hijs- en elektrakabels voor 10,5 meter
masthoogte.
Technische specificaties
Max hefcapaciteit
Afmetingen platform
Hef/daalsnelheid
Gewicht basismachine
Max. mast verankerd
Gewicht mastelement
Masthoogte vrijstaand
Lengte mastelement
Verankeringafstand
Motorvermogen
Transportafmetingen LxBxH
Voeding 1fase/3fase
Stuurstroomspanning

WW300/99L
WW400/99K
300 kg
400 kg
140x140 cm.
140x140 cm
± 0,18 m/sec
± 0,30 m/sec
ca. 525 kg
ca. 525 kg
18 m
18 m
35 kg
35 kg
7,5 m
7,5 m
1,492 m
1,492 m
6m
6m
1,5 pk
3,0 pk
655x160x270 cm
230 V 50 Hz
400 V 50 Hz
42 Volt
42 Volt

BOUWLIFTEN
WARRY HOIST MOBIELE TANDHEUGELBOUWLIFTEN MODEL 200TH & 300TH
Grondframe en platform geheel verzinkt.
Hefcapaciteit 200 kg of 300 kg. Hef- en daalsnelheid 0,26 m/
sec. of hef- en daalsnelheid 0,40 m/sec. Basismachine: grondframe afm. 188 x 150 cm. Basismast 1,5 meter lang. Platform
150x100 cm, voorzien van 1,10 meter hoog kopschot over de
volle breedte van 150 cm, demontabele wand 80 cm hoog over
de volle breedte van de mast. Hekwerk aan de kopse kant platform en 1 stuks draaihek beveiligd d.m.v. eindschakelaar aan
de afgekeerde zijde van de bouw. Bediening d.m.v. drukknop
op-stop-neer en noodstop. Remvang op apart tandwiel met
aangebouwde reductiekast en centrifugaalrem. Aandrijving
middels 1,5 kW remmotorreduktor, 230 Volt, 1 ph 50 Hz lichtnet of 3 PK remmotorreduktor, 380 Volt, 3 ph. 50 Hz. Schakelkast 42 Volt stuurstroomspanning met stuurstroomautomaat,
thermisch magnetische motorbeveiligingsschakelaar en sleutelslot-hoofdstroom-schakelaar. Kompleet met kabelton, onderen bovensafslag-eindschakelaars, extra noodstop afslageindschakelaar, 2 mtr stop tijdens neergaande beweging, voedingsen stuurstroomkabel standaard 10 meter lengte, 1 sleepkabelgeleider in de mast. Vrijstaande masthoogte 7,5 meter Maximale masthoogte verankerd 20 meter. Basisgewicht ca. 375
kg. Geheel uitgevoerd volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG
en NEN 12158-1+A1.
Technische specificaties
Max hefcapaciteit
Afmetingen platform
Hef/daalsnelheid
Gewicht basismachine
Max. mast verankerd
Gewicht mastelement
Masthoogte vrijstaand
Lengte mastelement
Verankering afstand
Motorvermogen
Transportafmetingen
Voeding 1fase/3 fase
Tandheugel
Stuurstroomspanning

WH200TH
WH300TH
200
300 kg
150x100 cm.
150x100 cm.
± 0,26
0,40m/sec
ca. 480 kg
ca. 480 kg
30 m
30 m
41 kg
41 kg
7,5 m
7,5 m
1,492 m
1,492 m
6m
6m
1,5
3,0 pk
L198xB150xH160 cm
220V 50 Hz
380V 50 Hz
moduul 5
moduul 5
42 Volt
42 Volt

BOUWLIFTEN
WARRY HOIST MOBIELE TANDHEUGELBOUWLIFT MODEL WH 400TH
Grondframe en platform geheel verzinkt.
Hefcapaciteit 400 kg. Hef- en daalsnelheid 0,43 mtr/sec.
Grondframe en mastverlengstuk verzinkt. Basismachine:
grondframe afm. 1,50 x 2,60 meter. Basismast 1,5 meter
lang. Platform 150 x 140 cm. voorzien van 1,10 m. hoog kopschot over de volle breedte van 150 cm, demontabele wand 80
cm hoog over de volle breedte van de mast. Hekwerk aan de
kopse kant platform en 1 stuks draaihek beveiligd d.m.v. eindschakelaar aan de afgekeerde zijde van de bouw. Bediening
d.m.v. drukknop op-stop-neer en noodstop. Remvang op apart
tandwiel met aangebouwde reductiekast en centrifugaalrem.
Aandrijving middels 3 kW, 4 PK remmotorreduktor, 380 Volt, 3
ph. 50 Hz met handremlichter. Schakelkast 42 Volt stuurstroomspan-ning met stuurstroomautomaat, thermisch magneti-sche
motorbeveiligings-schakelaar,
phasevolgordebeveiliging en sleutelslot-hoofdstroom-ompoolschakelaar. Kompleet met kabelton, onder- en bovenafslageindschakelaars,
extra noodstop afslageind-schakelaar, 2 meter stop tijdens
neergaande beweging, voedings- en stuurstroomkabel 10 mtr.
lengte, 1 sleepkabelgeleider in de mast. Vrijstaande masthoogte 7,5 meter. Max. masthoogte verankerd 45 meter. Basisgewicht ca. 580 kg. Geheel uitgevoerd volgens de Machinerichtlijn
2006/42/EG en NEN 12158-1+A1.
Technische specificaties
Max hefcapaciteit
Afmetingen platform
Hef/daalsnelheid
Gewicht basismachine
Max. mast verankerd
Gewicht mastelement
Masthoogte vrijstaand
Lengte mastelement
Verankeringafstand
Motorvermogen
Transportafmetingen
Voeding 3 fase
Tandheugel
Stuurstroomspanning

WH 400TH
400 kg
150x140 cm.
± 0,43m/sec
ca. 580 kg
45 m (80 m)
41 kg
7,5 m
1,492
6m
3,0 kW- 4pk
L260xB150xH160 cm
380V 50 Hz
moduul 5
42 Volt

WARRY HOIST MOBIELE TANDHEUGELBOUWLIFT MODEL WH 400TH-PC
Grondframe en platform geheel verzinkt.
Hefcapaciteit 400 kg. Hef- en daalsnelheid 0,43 meter/sec. Grondframe en mastverlengstuk verzinkt. Basismachine: grondframe afm.
1,50 x 2,60 meter, basismast 1,5 meter lang. Platform 150 x 140 cm.
voorzien van 1,10 meter hoog kopschot over de volle breedte van 150
cm, demontabele wand 80 cm hoog over de volle breedte van de
mast. Hekwerk aan de kopse kant platform en 1 stuks draaihek beveiligd d.m.v. eindschakelaar aan de afgekeerde zijde van de bouw. Bediening d.m.v. drukknop op-stop-neer en noodstop. Remvang op apart
tandwiel met aangebouwde reductiekast en centrifugaalrem. Aandrijving middels 3 kW, 4 PK remmotorreductor, 380 Volt, 3 ph. 50 Hz met
handremlichter. Schakelkast 42 Volt stuurstroomspan-ning met stuurstroomautomaat,
thermisch
magnetische
motorbeveiligingsschakelaar, phasevolgorde-beveiliging en sleutelslot-hoofdstroomompoolschakelaar. Kompleet met kabelton, onder- en bovenafslageindschakelaars, extra noodstop afslageind-schakelaar, 2 meter stop
tijdens neergaande beweging, voedings- en stuurstroomkabel 10 meter. Lengte en 1 sleepkabelgeleider in de mast. Vrijstaande masthoogte 7,5 meter, max. masthoogte verankerd 45 meter (80 meter). Basisgewicht ca. 580 kg. Uitgevoerd met PC besturing voor het instellen
tot 99 verdiepingsstopplaatsen, bestaande uit schakelkast met PC,
display op de deur van de schakelkast voor verdiepings- en storingsaflezing, toetsenbord voor instelling en bediening naar de gewenste
etage, sensor voor het tellen van de tanden en instelling op de betreffende etages. Geheel uitgevoerd volgens de Machinerichtlijn
2006/42/EG en NEN 12158-1+A1.
Technische specificaties
Max hefcapaciteit
Afmetingen platform
Hef/daalsnelheid
Gewicht basismachine
Max. mast verankerd
Gewicht mastelement
Masthoogte vrijstaand
Lengte mastelement
Verankeringafstand
Motorvermogen
Transportafmetingen
Voeding 3 fase
Tandheugel
Stuurstroomspanning

WH 400TH/PC
400 kg
150x140 cm.
± 0,43m/sec
ca. 580 kg
45 m (80 m)
41 kg
7,5 m
1,492
6m
3,0 kW- 4pk
L260xB150xH160 cm
380V 50 Hz
moduul 5
42 Volt

BOUWLIFTEN

LADDERLIFTEN
BOUWMA PERSONEN-/GOEDERENBOUWLIFT
MODEL SP.MT500TD.P
De
nieuwe
Bouwma
personen-/goederenbouwlift
SP.MT500TD.P is specifiek geschikt voor transport van personen en materialen op de bouw. Als personenbouwlift is de lift
ingericht voor het vervoer van maximaal 6 personen met goederen tot 500 kg. De hef/daalsnelheid is 12/24 m/min. De bediening is als personenbouwlift alleen mogelijke vanuit de liftcabine. De personenbouwlift kan ook ingezet worden als goederenbouwlift waarbij vervoer van personen verboden is. De
hef- en daalsnelheid is bij start 12 naar 24 m/min. Bediening
als personenbouwlift met vasthoudbesturing in de liftkooi en
bediening als goederenbouwlift vanaf het grondstation waarbij
bediening in de cabine is geblokkeerd. Met de lichtgewicht
driehoek mastverlengstukken van 45 kg en 1,5 meter lengte
kan de personen-/goederenbouwlift eenvoudig en veilig verankerd opgebouwd worden tot grotere hoogten van max. 120
meter.
Technische gegevens:
Hefvermogen
Platformafmetingen
Verankeringafstand
Maximale masthoogte
Sleepkabelgeleider afstand
Tandheugel en tandwielen
Remmotorreductor
Elektromotor
Stroomverbruik
Hefsnelheid
Daalsnelheid
Basisgewicht lift op 1,5 meter
Gewicht mastelement 1,5 m
Transport afmetingen
Uitgevoerd met 5 schroefstempels

: 500 kg incl. 6 personen
: 150x150 cm
: iedere 6 meter
: verankerd 120 meter
: 6 meter
: Moduul 6
: 2 snelheden
: 3 kW/4 pk, 400 Volt, 3 fasen
: 3 KVA, 30 Ampère bij start
: 12/24 meter/minuut
: 12/24 meter/minuut
: 650 Kg
: 45 kg
: L2,9xB1,6xH1,85 meter
voor waterpas stellen

BOUWMA ALUMINIUM LADDERLIFT
MODEL BM 200
Bestaande uit: middenondersteuning, voetstuk, topstuk 0,3
meter met afgeschermde kabelschijf, platformslede met kogelgelager-de kunststof loopwielen, kogellagerkon-trawielen en
valveiligheid. Versterkt speciaal UZ gevormd aluminium ladderprofiel voor 200 kg. draagvermogen. Bovenafslag afneembaar d.m.v. een stekkerverbinding, demontabele motorstoel
verzinkt voorzien van handgrepen en kunststofwielen voor het
eenvoudig plaatsen in het ladderelement, compleet met verzwaarde motorunit CMR. 230 V 1ph. lichtnet, motorvermogen
1,5 pk. 250 kg. trekkracht, hijssnelheid 28 mtr/min. Afneembare drukknopbediening 24 Volt d.m.v. drukknop-pen met 3
meter bedieningskabel, kabeltrom-mel met 35 meter hijskabel
6 mm. draaivrij.
Uitvoering op 14,30 meter lengte:
-6- aluminium ladderelementen van 2 meter.
-1- aluminium ladderelement van 1 meter
en benodig-de bouten en oogmoeren.
-1- universeel plateau met neerklapbare kanthekken.
-1- aluminium knikstuk, verstelbaar van 25-45º.
-1- middenondersteuning.
Geheel volgens NEN 12158-2 en Machinerichtlijn 2006/42EG.
Technische specificaties
Max. hefcapaciteit
Hef/daalsnelheid
Standaard lengte
Maximale lengte
Gewicht alu element 2 m
Gewicht lift 13,3 m
Hijskabel
Reductor
Motorvermogen
Voeding
Ladderelementen
Bediening
Knikstuk

200 kg
28 m/min
13,3 m
21,3 m
9,5 kg
152 kg
ø 6 mm 35 m gegalvaniseerd
geharde tandwielen
1,5 pk
220 V 1 ph 50 Hz
1 en 2 meter
drukknoppen + nood
1 m 22-45° verstelbaar

SNELOPBOUWKRANEN

Vicario bouwkraan OMV 331NL
Productomschrijving
De lengte van de giek is leverbaar in de lengte van 22 meter. Hefvermogen max. 1800 kg bij 5,55 meter vlucht, 800 kg bij 12,5 meter
vlucht, 550 kg bij 17,75 meter en 450 kg bij 22 meter vlucht. De meest efficiënte 10 tonmeter snelopbouwkraan waarbij geen hijsbewijs
vereist is.
Standaard met schuin verstelbare giek, constant hefvermogen 450 kg bij 20,72 meter vlucht. Haak- hoogte 16,8 meter en 22,76 meter
bij schuin verstelde giek. Hydraulisch omklapbare giek. Inclusief betonballast, radius 200 cm. Standaard uitvoering; hijsen, loopkat en
zwenken met drie snelheden, verzinkte constructie, afneembaar transportwielstel aan het voor Nederland ontwikkelde basisframe,
waaraan gemonteerd de hydraulische afstempeling, opklapbare modulaire giek, loopkataandrijving met eindschakeling op de basismast,
werken met de kraan mogelijk met opgeklapte giek, afstandbediening aan kabel met drukknoppenkast, Autec radiografische
joystickbediening, bewakingsinstallatie voor draaikrans en mechanismen en RVS schakelkast.
Standaard uitrusting OMV 331NL
4 Snelheden met hijsen en zakken, 3 voor zwenken en loopkatrijden, elektronisch gecontroleerd door inverters. Mast, giek (22 m) en
basis- chassis geheel verzinkt. In 2 standen op te toppen giek 10 en 20°. Nor- maal functioneren mogelijk met opgeklapte giek.
Drukknopafstandbediening aan stuurstroomkabel. Beveiliging tegen te ver doorzwenken. Verrijden inclusief volledige ballast op
sleeptransportonderstel, elektrisch aan- gedreven transportonderstel of sneltransportaanhangermodel. Voorbereiding voor
radiografische bediening. Schakelkast van roestvrij plaatstaal. Instructieboek en uitvoering geheel overeenkomstig de CE norm.

SNELOPBOUWKRANEN

Vicario bouwkraan OMV 294NL

Productomschrijving
Leverbaar in lengte van 23,5 meter. Hefvermogen in 10 t/m uitvoering max. 1800 kg bij 5,55 meter vlucht, 830 kg bij 12 meter, 550 kg
bij 18 meter en 425 kg bij 23,5 m vlucht. Hefvermogen in 16,5 t/m uitvoering 1800 kg bij 9,84 meter vlucht, 1371 kg bij 12,5 me- ter,
864 kg bij 18,5 meter en 650 kg bij 23,5 meter vlucht. De meest efficiënte gecombineerde 10 en 16,5 tonmeter snel opbouwkraan
waarbij door omschakeling gewerkt kan worden met en zonder hijsbewijs.
Standaard met schuin verstelbare giek, constant hefvermogen 425 kg bij 22,15 meter vlucht. Haakhoogte 18,5 meter en 24,1 m bij
schuin ver- stelde giek. Hydraulisch omklapbare giek. Inclusief betonballast, radius 2,45 m. Standaard uitvoering; hijsen, loopkat en
zwenken met drie snelheden, verzinkte constructie, afneem- baar transportwielstel aan het voor Nederland ontwikkelde basisframe,
waaraan gemonteerd de hydraulische afstempeling, opklapbare modulaire giek, loopkataandrijving met eindschakeling op de basismast,
werken met de kraan mogelijk met opgeklapte giek, afstandbediening aan kabel met drukknoppenkast, Autec radiografische
joystickbediening, bewakingsinstallatie voor draaikrans en mechanismen en RVS schakelkast.
Standaard uitrusting OMV 294NL
4 Snelheden met hijsen en zakken, 3 voor zwenken en loopkatrijden, elektronisch gecontroleerd door inverters. Mast, giek (23,5 m) en
basis- chassis geheel verzinkt. In 2 standen op te toppen giek 10 en 20°. Nor- maal functioneren mogelijk met opgeklapte giek.
Drukknopafstandbediening aan stuurstroomkabel. Beveiliging tegen te ver doorzwenken. Verrijden inclusief volledige ballast op
sleeptransportonderstel, elektrisch aan- gedreven transportonderstel of sneltransportaanhangermodel. Voorbereiding voor
radiografische bediening. Schakelkast van roestvrij plaatstaal. Instructieboek en uitvoering geheel overeenkomstig de CE norm.

SNELOPBOUWKRANEN

Vicario bouwkraan OMV 360NL

Productomschrijving
De lengte van de giek is leverbaar in de lengte van 27 met. Hefvermogen in 10 tonmeter uitvoering max. 2200 kg bij 4,54 m vlucht,
900 kg bij 11,11 m, en 370 kg bij 27 m vlucht. Hefvermogen in 21 tonmeter uitvoering 2200 kg bij 9,845 m vlucht, 1500 kg bij 13,53
m, 800 kg bij 22,91 m en 650 kg bij 27 m vlucht. De meest efficiënte gecombineerde 10 en 21 tonmeter snelopbouwkraan waarbij door
omschakeling gewerkt kan worden met en zonder hijsbewijs.
Standaard met schuin verstelbare giek, constant hefvermogen 650 of 370 kg bij 25,45 meter vlucht. Haakhoogte 22 meter en 29,35 m
bij schuin verstelde giek. Hydraulisch omklapbare giek. Inclusief betonballast, radius 2,62 m. Standaard uitvoering; hijsen, loopkat en
zwenken met vier snelheden, verzinkte constructie, afneem- baar transportwielstel aan het voor Nederland ontwikkelde basisframe,
waaraan gemonteerd de hydraulische afstempeling, opklapbare modulaire giek, loopkataandrijving met eindschakeling op de basismast,
werken met de kraan mogelijk met opgeklapte giek, afstandbediening aan kabel met drukknoppenkast, Autec radiografische
joystickbediening, bewakingsinstallatie voor draaikrans en mechanismen en RVS schakelkast.
Standaard uitrusting OMV 360NL
4 Snelheden met hijsen en zakken, 3 voor zwenken en loopkatrijden, elektronisch gecontroleerd door inverters. Mast, giek (27 m) en
basis- chassis geheel verzinkt. In 2 standen op te toppen giek 10 en 20°. Normaal functioneren mogelijk met opgeklapte giek.
Drukknopafstandbediening aan stuurstroomkabel. Beveiliging tegen te ver doorzwenken. Verrijden inclusief volledige ballast op
sleeptransportonderstel, elektrisch aangedreven transportonderstel of sneltransportaanhangermodel. Voorbereiding voor radiografische
bediening. Schakelkast van roestvrij plaatstaal. Instructieboek en uitvoering geheel overeenkomstig de CE norm.

SNELOPBOUWKRANEN

Vicario bouwkraan OMV 350NL

Productomschrijving
De lengte van de giek is leverbaar in de lengte van 28 met. Hefvermogen in 10 tonmeter uitvoering max. 2200 kg bij 4,54 m vlucht,
900 kg bij 11,11 m, en 350 kg bij 28 m vlucht. Hefvermogen in 22 tonmeter uitvoering 2200 kg bij 11,34 m vlucht, 1500 kg bij 15,73
m, 945 kg bij 23 m en 750 kg bij 28 m vlucht. De meest efficiënte gecombineerde 10 en 21 tonmeter snelopbouwkraan waarbij door
omschakeling gewerkt kan worden met en zonder hijsbewijs.
Standaard met schuin verstelbare giek, constant hefvermogen 750 of 350 kg bij 28 meter vlucht. Haakhoogte 23 meter en 30,80 m bij
schuin verstelde giek. Hydraulisch omklapbare giek. Inclusief betonballast, radius 2,70 m. Standaard uitvoering; hijsen, loopkat en
zwenken met vier snelheden, verzinkte constructie, afneem- baar transportwielstel aan het voor Nederland ontwikkelde basisframe,
waaraan gemonteerd de hydraulische afstempeling, opklapbare modulaire giek, loopkataandrijving met eindschakeling op de basismast,
werken met de kraan mogelijk met opgeklapte giek, afstandbediening aan kabel met drukknoppenkast, Autec radiografische
joystickbediening, bewakingsinstallatie voor draaikrans en mechanismen en RVS schakelkast.
Standaard uitrusting OMV 350NL
4 Snelheden met hijsen en zakken, 3 voor zwenken en loopkatrijden, elektronisch gecontroleerd door inverters. Mast, giek (28 m) en
basis- chassis geheel verzinkt. In 2 standen op te toppen giek 10 en 20°. Normaal functioneren mogelijk met opgeklapte giek.
Drukknopafstandbediening aan stuurstroomkabel. Beveiliging tegen te ver doorzwenken. Verrijden inclusief volledige ballast op
sleeptransportonderstel, elektrisch aangedreven transportonderstel of sneltransportaanhangermodel. Voorbereiding voor radiografische
bediening. Schakelkast van roestvrij plaatstaal. Instructieboek en uitvoering geheel overeenkomstig de CE norm.

SNELOPBOUWKRANEN

Vicario bouwkraan OMV 24AR

Productomschrijving
Lengte van de giek is leverbaar in de lengte van 24 meter. Hefvermogen in 10 tonmeter uitvoering max. 1800 kg bij 5,55 m vlucht, 900
kg bij 11,11 m, en 416 kg bij 24 m vlucht. Hefvermogen in 12 tonmeter uitvoering 1800 kg bij 8,80 m vlucht, 1050 kg bij 13,00 m, 700
kg bij 18,10 m en 500 kg bij 24 m vlucht. De meest efficiënte gecombineerde 10 en 12 tonmeter snelopbouwkraan waarbij door omschakeling gewerkt kan worden met en zonder hijsbewijs.
Standaard met schuin verstelbare giek, constant hefvermogen 5000 of 415 kg bij 24 meter vlucht. Haakhoogte 17,20 meter en 23,80 m
bij schuin verstelde giek. Hydraulisch omklapbare giek. Inclusief betonballast, radius 2,70 m. Standaard uitvoering; hijsen, loopkat en
zwenken met vier snelheden, verzinkte constructie, afneem- baar transportwielstel aan het voor Nederland ontwikkelde basisframe,
waaraan gemonteerd de hydraulische afstempeling, opklapbare modulaire giek, loopkataandrijving met eindschakeling op de basismast,
werken met de kraan mogelijk met opgeklapte giek, afstandbediening aan kabel met drukknoppenkast, Autec radiografische
joystickbediening, bewakingsinstallatie voor draaikrans en mechanismen en RVS schakelkast.
Standaard uitrusting OMV 24AR
4 Snelheden met hijsen en zakken, 3 voor zwenken en loopkatrijden, elektronisch gecontroleerd door inverters. Mast, giek (24 m) en
basis- chassis geheel verzinkt. In 2 standen op te toppen giek 10 en 20°. Normaal functioneren mogelijk met opgeklapte giek.
Drukknopafstandbediening aan stuurstroomkabel. Beveiliging tegen te ver doorzwenken. Verrijden inclusief volledige ballast op
sleeptransportonderstel, elektrisch aangedreven transportonderstel of sneltransportaanhangermodel. Voorbereiding voor radiografische
bediening. Schakelkast van roestvrij plaatstaal. Instructieboek en uitvoering geheel overeenkomstig de CE norm.

SNELOPBOUWKRANEN

Vicario aanhangerkraan OMV 380

Productomschrijving
Lengte van de giek 15 meter. Hefvermogen max. 1500 kg bij 3,7 meter vlucht, 800 kg bij 6,9 meter vlucht en 350 kg bij 15 meter
vlucht. Haakhoogte bij horizontaal gebruik 14,5 meter. Totale gewicht kraan met aanhangwagen 3498 kg. De meest efficiënte 10 tonmeter snelop- bouwkraan waarbij geen hijsbewijs vereist is.
Standaard met schuin verstelbare giek, constant hefvermogen 350 kg bij 13,5 meter vlucht. Haakhoogte 16,6 meter, 17,9 meter en
20,4 meter bij schuin verstelde giek. Radius 2,60 meter. Standaard uitvoering: hijsen vier snelheden, loop- kat en zwenken met drie
snelheden, bouwkraan gemonteerd op aanhangwagen met geremde as, aanhangwagen met de voorgeschreven verlichting en zijinrijdbeveiliging, hydraulische af- stempeling, opklapbare giek, hijsmotor met eindschakeling geïntegreerd, Autec radiografische joystickbediening, bewakingsinstallatie voor draaikrans en mechanismen, RVS schakelkast. De- ze aanhangwagenuitvoering met bolkoppeling
aan de onderwagen is in de gehele samenstelling RDW goedgekeurd en voorzien van een eigen kenteken. De maximaal toegestane rijsnelheid voor deze combinatie bouwkraan en aanhangwagen is 70-80 km/uur.
Standaard uitrusting OMV 380.
4 Snelheden met hijsen en zakken, 3 voor zwenken en loopkatrijden, elektronisch gecontroleerd door drie inverters. Mast en giek (15
meter) geheel verzinkt. In 3 standen op te toppen giek 10, 15 en 25°. Autec radiografische joystickbediening. Bewakingsinstallatie voor
draaikrans en mechanismen. Het Geheel samengesteld op geremde onderwagen. Bol- koppeling aan de aanhangwagen. Hydraulische
afstempeling. Deze aan- hangerkraan is RDW gekeurd inclusief kenteken voor totale uitvoering. Schakelkast van roestvrij (RVS) plaatstaal. Instructieboek en uitvoering geheel overeenkomstig de CE norm.

BLOKKENSTELMACHINES
Warry mechanische elementenstelmachine
model WB7GK2
De ongeëvenaarde mechanische elemententelmachine, die in z’n eenvoud,
robuustheid en bedieningsgemak door geen ander is overtroffen. Vanuit de
in 1963 geïntroduceerde basismachine is de WB7 een uniek hulpmiddel om
kalkzandsteenelementen en –blokken, zonder krachtsinspanning te stellen
op de muur. De praktijk heeft geleerd dat met de WB7 een zeer hoge
productie behaald kan worden tegen de laagste meterprijs. Standaard met
uitschuifbare giek met steunpoot, extra zware kogellagerdraaikrans,
opklapbare
motorkast,
fuseebesturing
en
grote
luchtbandwielen
200/60x14,5. Exclusief bediening.
Technische gegevens: Hefvermogen: min. 225 kg, max. 300 kg. Vlucht
verstelbaar van: 1,8 tot 4,5 meter. Afslaghoogte max./min: 6,6/4,0 meter.
Hef- en daalsnelheden: 11,68 en 5,65 m/min. Op- en aftoppen met 2
snelheden: 5,65 en 2,83 m/min. Zwenkbereik (handmatig): 360° eindloos.
Hijs/op/aftopbegrenzing met eindschakelaars. Extra aftopbegrenzing met
valkabels.
Machinegewicht: 570 kg + 300 kg ballast. Machine wordt
inclusief ballast 300 kg geleverd (kalkzandsteen element 300 kg).
Transportmaten (L x B x H): 6,2 x 1,86 x 2,2 m. Elektrische aansluiting:
380 Volt, 3 ph. 50 Hz. Stuurstroomspanning: 42 V. Motorvermogen
hijs- en op/aftopmotor 0,6/1,1 pk.
Geheel uitgevoerd volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Technische specificaties

Radiografische drukknopbesturing
of drukknopbesturing aan kabel.

Max. hefcapaciteit: 300/225 kg

Wielbasis 1,7x1,85 m

Vlucht max/min. 4,5/1,8 m

Transportlengte 6,2 m

Afslaghoogte max/min. 6,6/4,0 m

Transporthoogte/breedte 2,2/1,86 m

Hef/daalsnelheden 11,7/5,7 m/min.

Luchtbandwielen 2,2x6,6-10

Op/aftopsnelheden 5,6/2,8 m/min.

Mechanische rem op 2 vaste wielen

Zwenken eindloos handmatig.

Besturing met fusee-as

Afstandsbediening drukknopbesturing

Trekboom opklapbaar/afneembaar

Hijsmotor vermogen 0,6/1,1 pk

Machinegewicht ca. 570 kg

Op/aftopmotor 0,6/1,1 pk

Ballast kalkzandsteen 300 kg

Hijs/op/aftopbegrenzing eindschakelaar

Aansluitspanning 400 V, 3 ph, 50 Hz.

Giekbegrenzing valkabels

Stuurstroomspanning 42 volt

Warry hydraulische elementenstelmachine
model BY400P/UG
Uniek in vorm, capaciteit en bedieningsgemak. Alle functies, zoals heffen,
dalen, op- en aftoppen, parallel bewegen, zwenken en rijden geheel proportioneel bediend. Deze volledig hydraulische robot heeft een hefvermogen van 400 kg tot de max. vlucht van 4,25 meter en 300 kg tot 5,6
meter. De machine is uitgevoerd met een hydraulische lastmoment beveiliging en handuitschuifbare giek voor een max. tophoogte van 8,1 meter. De
standaard tophoogte onder de kabelschijf is 6,3 meter. De stabiliteit is
ongekende, o.a. door de grote brede volrubber BKT wielen, speciaal Hframe, grote draaikrans, dubbele mastcilinders en robuuste mastconstructie, waarmee de elementen slingerloos en zonder schokbewegingen gesteld
kunnen worden en vloerbelasting zeer laag is. De elektrische componenten
zijn gemonteerd op het frame en worden alle functies aangestuurd via de
hydraulische draaidoorvoer. Verschillende bedieningsmogelijkheden naar
keuze verkrijgbaar: 1x joystick of 2 joysticks radiografische afstandbediening. Standaard met afsluitbare gereedschapskist. Nagenoeg onderhoudsvrij. Uitgerust met extra veiligheids-voorzieningen. Exclusief Bediening.
Technische gegevens: Hefvermogen: max. 400 kg tot 4,25 m vlucht en
300 kg tot 5,6 m. Vlucht verstelbaar van 1,0 – 5,6 m. Hijshoogte 6,3 m en
met handuitschuifbare giek 8,1 m. Hef- en daalsnelheden: 0-22 m/min.
Zwenkradius: 1,45 m. Zwenkbereik: 360° eindloos. Machinegewicht excl.
ballast: 1095 kg. Afneembare staalballast ca. 900 kg. Transportmaten (L x
B x H): 4,75 x 1,95 x 2,45 m. Elektrische aansluiting: 380 V. Bediening: 12
V. Geheel uitgevoerd volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Technische specificaties

Radiografische joystickbesturing
1 of 2 joysticks.

Max. hefcapaciteit: 400 kg

Spoorbreedte: 1690 mm

Hoogte onder topschijf: 6,3 m max.

Grootste breedte: 1940 mm

Hoogte uitgeschoven giek: 8,3 m

Wielbasis: 1850 mm

Vlucht maximaal: 5,6 meter

Transportafm. LxBxH: 4,75x1,95x2,65 m

Hijskabel 21 m,: Ø 6 mm draaivrij

Volrubber BKT wielen

Hijs- en daalsnelheid: 0 – 22 m/min.

Aandrijving: hydraulisch

Zwenksnelheid: 0-2,5 o/min.

Aandrijfmotor: 2,2 kw 1400 t/m

Rijsnelheid: 0-15 m/min.

Aansluitspanning: 380 V, 3ph 50Hz

Giekverstelling op/neer: 0-48 sec.

Hydropomp: 9 dm³/min.

Mast voor/achterover: 0-36 sec.

Olietank: 18 dm³

Zwenkbereik: eindloos

Werkdruk: 180 bar

Machinegewicht: 1095 kg

Stuurstroom: 12 V

Ballast afneembaar: 900 kg staalbeton

Radiografische joystickbesturing

BLOKKENSTELMACHINES & TOEBEHOREN

Klemtang VDB/P-500
Deze klemtang is een hele sterke tang. De klemtang is
daarom speciaal in te zetten voor zwaardere stenen en
blokken. De klemtang heeft een bereik van h.o.h. 500 mm.
Daarnaast kan de klemtang tot wel 450 kg dragen. Deze
eigenschappen maken de klemtang erg geschikt voor
zwaardere elementen. De Klemtang VDB/P-500 is EGgecertificeerd en beschikt over een EG-verklaring. Deze
klemtang wordt meestal gebruikt in combinatie met een
elementenstelmachine. Dit type elementenklem is geschikt
voor het hijsen van één kalkzandsteen lijmelement.

Klemtang VDB/P-600
Deze klemtang wordt meestal gebruikt in combinatie met
een elementenstelmachine. Dit type elementenklem is geschikt voor het efficiënt en arbeidsvriendelijk hijsen van
één kalkzandsteen-element type Calduran hoogbouwelement. De klemtang is beschikbaar in de uitvoering h.o.h.
600 mm. Het maximale draagvermogen van deze klemtang
is 450 kg. Dit maakt hem ideaal voor het hijsen van kalkzandsteen elementen en hoogbouwelementen. Uiteraard
wordt hij te allen tijde uitgeleverd met een EKH Certificaat
van goedkeuring Hijsmiddelen. Bovendien krijg je er een
EG-verklaring van goedkeuring en een Nederlandstalige
handleiding bij.

Klemtang Uni VDB-K-HB
Dit type elementenklem is geschikt voor het efficiënt en
arbeidsvriendelijk hijsen van één kalkzandsteen-passtuk
klein model. De Uni klemtang heeft een klembereik van
100-175 mm. Daarnaast kan de klem een maximum van
270 kg dragen. De sterke klembekken van de klemtang
zorgen voor een stevige grip. De Klemtang Uni is voorzien
van een EG-verklaring met bijpassend certificaat. Hij is
geschikt voor het hijsen van diverse soorten elementen,
zoals kalkzandsteenblokken en kalkzandsteen. De tang is
te gebruiken met een lichte bouwkraan en wordt veel gebruikt in combinatie met een elementenstelmachine.

Klemtang Uni VDB/G-HB-1
Deze klem kan gebruikt worden voor het hijsen van 1 kalkzandsteen-passtuk. De Uni klemtang heeft een klembereik
van 200-300 mm. Daarnaast kan de klem een maximum
van 450 kg dragen. De klem beschikt over sterke klembekken die zorgen voor een stevige grip. De Klemtang Uni
beschikt over een EG-verklaring met bijpassend certificaat.
De klemtank Uni is geschikt voor het hijsen van kalkzandstenen en kalkzandsteenblokken. Dit type elementenklem
is geschikt voor het efficiënt en arbeidsvriendelijk hijsen
van één kalkzandsteen-passtuk.

BLOKKENSTELMACHINES & TOEBEHOREN

ELBO LIJMBAKKEN RVS.
De lijmbakken zijn vervaardigd van roestvrij staal. Leverbaar in alle breedte afmetingen voor kalkzandsteenblokken of elementen van 70 t/m 300 mm. Zeer solide
uitvoering door o.a. extra achterschot. Makkelijk schoon te
maken door open schuifprofielen. Geleiding voorzien van
extra slijtprofiel aan de zij- en bovenkant. Ook geschikt
voor vellingkantblokken zonder extra hulpmiddelen. Perfecte afsluiting van schuif en bak. RVS laser gesneden lijmprofielmes is instelbaar en eventueel te vervangen voor
een ander model.

Vervaardigd van roestvrij staal. Leverbaar in alle breedte
afmetingen voor kalkzandsteenblokken of elementen van
70 t/m 300 mm. Rond handvat met rubber bekleed. Voorzien van twee haken om de schep aan de kuiprand te hangen, openstaande keerrand voor het tegenhouden van de
lijm bij het opbrengen op de stootvoeg en maatvaste insteeksleuf voor het laser gesneden RVS lijmprofielmes.

Voor het makkelijk schoonhouden is lijmbakken gereedschapsolie leverbaar in flessen van 1 liter.

Voor het makkelijk schoonhouden is lijmscheppen gereedschapsolie leverbaar in flessen van 1 liter.

ELBO LIJMSCHEPPEN RVS.

KETTING VOORLOPERS

BOUWMA LIJMMIXER
De Bouwma lijmmixer is in de
loop der jaren de meest bewezen lijm- en stukadoorsmixer.
De machine heeft een vermogen van 1800 Watt, 2 variabele toeren 230 en 560 toeren/
min. Uitgevoerd met conus aansluiting MK2, rubber handgreep
en uitdrijfspie nr. 2. Gewicht
5,8 kg. Garde E is speciaal ontwikkeld voor het homogeen
mengen van KALKZANDSTEEN
lijm. Garde D speciaal voor
metsel- en stukadoorsspecie.

In bepaalde omstandigheden,
zoals bij het werken met een
Warry
elementenstelmachine,
kan het makkelijker en sneller
werken als de haak voorzien is
van een kettingvoorloper bij het
gebruik van de universeelklem
voor de passtukken. Diverse en
ook zwaardere uitvoeringen zijn
leverbaar o.a. voor toepassing bij
een Vicario 10 t/m snelopbouwkraan.

KIMWATERPAS
De kimwaterpas, ook wel
archtectenwaterpas
genoemd, is een waterpas met
2 libellen. Door de twee libellen kan in één oogopslag
worden gezien of de kim van
de kalkzandsteenelementen
of blokken juist is geplaatst.
Een goede kim die waterpas
ligt, is het halve werk.

AUTOLAADKRANEN
Bouwma autolaadkraan,
model Handylift B.32.
Iedereen kent het probleem van het tillen van zware voorwerpen. Ruggen worden te zwaar belast en leiden tot lichamelijke klachten,
ziektes of het verdwijnen uit het arbeidsproces. De Arbowet verplicht een ieder tot beperking van het tillen van zware lasten en gebruik
te maken van hulpmiddelen om het zware tillen te voorkomen. Bouwma heeft dit goed begrepen en een klein autolaadkraantje ontwikkeld dat gemonteerd kan worden op nagenoeg iedere aanhangwagen, pick-up of lichte vrachtwagen. De kraan heeft een gering eigen
gewicht, is eenvoudig te monteren en heeft voor zijn uitvoering een uitgekiende vlucht en hefvermogen. De kraan geeft de volgende
voordelen: vermindering van arbeidskosten, vermindering van laad- en lostijden, verbetering van arbeidsomstandigheden volgens de
Arbo-wetgeving, makkelijk en licht te bedienen, grote hefhoogte, kan eindloos zwenken en is vervaardigd volgens de CE normen.
Technische gegevens:
Hefvermogen bij 1,2 m vlucht 300 kg.

Hydraulische pomp 25 cm³/slag.

Hefvermogen bij 2,0 m vlucht 200 kg.

Maximale werkdruk 250 Bar.

Maximale hefhoogte 2,4 meter.

Tankinhoud 1 liter.

Handmatig uitschuifbaar van 1,2 – 2 meter.

Zwenken handmatig 360° (eindloos).

Eigen gewicht met steunpoot 95 kg.

Afmetingen montageplaat 50x50 cm.

Bediening met hydraulische handpomp.

Ingevouwen hoogte 1,37 cm.

Hefcilinder 50/30-400.

AUTOLAADKRANEN

AMCO/VEBA AUTOLAADKRANEN
0,8 TOT 32 T/M
AMCO VEBA laadkranen zijn hoogwaardig gebouwde laadkranen welke in de ISO 9001 gecertificeerde fabriek uitvoerig worden
beproefd voor aflevering. Deze autolaadkranen zijn in vele verschillende uitvoeringen te leveren en beginnen bij 800 kg/m tot
85.000 kg/m. AMCO/VEBA exporteert over de gehele wereld, zoals Canada, Noord- en Zuid Amerika, Afrika, Azië, Australië en alle
landen in Europa. 20% van de AMCO/VEBA productie wordt verkocht in Italië en de overige 80% geëxporteerd. Dit succes kon
alleen bereikt worden door een topproduct te produceren en zeer concurrerend te zijn. Van klein tot groot heeft AMCO/VEBA de
juiste autolaadkraan. De 600 en 700 serie is specifiek ontwikkeld voor aanhangers, de lichtere pick-ups en vrachtwagens. De serie
800 van 7 tot 32 t/m is voor het wat zwaardere werk van distributietrucks tot bijvoorbeeld het bouwstoffenvervoer. De ranke en
ijzersterk gebouwde AMCO/VEBA autolaadkranen zijn uw partner bij het laden, lossen en stellen. AMCO/VEBA produceert 6000
autolaadkranen per jaar en wil dit de komende 3 jaar opvoeren naar 12000 kranen. Al deze autolaadkranen worden ontwikkeld en
gebouwd volgens de strenge norm B3.

BETONTRILNAALDEN & AFWERKMACHINES
LIEVERS ELEKTRISCHE HANDSTOKTRILNAALD P14E
Een sterke betontrilnaald, speciaal ontworpen voor het verdichten van vloeren, balken, funderingen, lateien, wanden en kolommen. Deze P14 trilnaald is een handzame, lichtgewicht machine (ca. 6 Kg). De machine kan worden gebruikt voor het
verdichten van vrijwel alle betonsamenstellingen. De speciaal
ontworpen 230/115V 1-fase motor drijft een flexibele as aan
met maar 4.000 toeren. Door het klepel trilsysteem
(pendulum) produceert de trilnaald 12.000 trillingen per minuut wat samen met de grote amplitude zorgt voor een perfekte betonverdichting. Ook leverbaar met benzine aandrijfunit
en draagframe (P14B).
De belangrijkste kenmerken van de P14 zijn:
• Krachtig klepel trilsysteem.
• Flexibele as draait slechts 4.000 omw/min.
• Unieke snelkoppeling voor het snel wisselen van trilnaalden.
• Gehard stalen klepel en trilmantel.
• Geen onderhoud, niet smeren.
• De naald hoeft niet gekoeld te worden in het beton.
• Rubber slang met gevlochten staalgordel en verenstaal spiraal. Olie en chemicaliën bestendig.
• Lichtgewicht (3 kg) aandrijfmotor, dubbel geïsoleerd (CE
voorschriften), IP 54 afdichting.
Technische gegevens

trilnaald
Ø mm

Gewicht
kg

Trillingen Trilkracht Amplitude
per min
N
mm

Slanglengte +
naald m

Ø28

2.0

12.000

2.500

0.8

1.0-1.5-2.0-2.53.0-3.5-4.0

Ø38

3.4

12.000

3.900

1.0

1.0-1.5-2.0-2.53.0-3.5-4.0

Ø45

3.6

12.000

4.500

1.5

1.0-1.5-2.0-2.53.0-3.5-4.0

LIEVERS ACCUTRILNAALD P18Li
Trilnaald P18Li van Lievers Holland is dé trilnaald waar de professionele
markt al zo lang naar op zoek is geweest. Deze handstoktrilnaald wordt
namelijk gevoed door een zeer krachtige accu van maar liefst 5.0 Ah.
Accu-handstoktrilnaald is de nieuwste generatie
De P18Li valt onder de nieuwste generatie betontrilnaalden. Als eerste
trilnaald van Lievers Holland is deze handstoktrilnaald uitgerust met een
accu en een lichtgewicht, stootvaste behuizing. De welbekende pendulum-trilnaald wordt aangedreven door een borstelloze motor en is dus
onderhoudsarm. Deze unieke combinatie staat garant voor een maximale bewegingsvrijheid en een ongekend gebruiksgemak.
Lievers trilnaald op accu levert optimale prestaties
Dat Lievers Holland dé specialist is op het gebied van betonverdichting,
valt direct op bij deze accu-trilnaald. De P18Li levert namelijk een enorme verdichtingskracht. Met dezelfde trilfrequentie als de P14E hoeft
deze handstoktrilnaald op accu beslist niet onder te doen voor zijn broer
met een stekker. Bovendien wordt deze trilnaald geleverd inclusief twee
accu's en een snellader. Iedere accu is goed voor een half uur continu
trillen, genoeg voor het verdichten van maar liefst 25 m 3 beton per
accu. En is de accu eenmaal leeg, dan is deze binnen 75 minuten weer
helemaal opgeladen. De P18Li is dus niet alleen uitermate geschikt voor
middelgrote betonbedrijven, maar eveneens voor kleinere klussen op
grote bouwlocaties.
Accutrilnaald met uitwisselbare slangen
De P18Li van Lievers Holland wordt standaard geleverd met een trilslang met een diameter van 38 mm en een lengte van 1 meter. Samen
met deze slang worden de meest optimale prestaties bereikt. Omdat de
aansluiting van deze accu-trilnaald hetzelfde is als bij de P14E, kun je
de trilslangen onderling uitwisselen. Wel adviseert de Nederlandse fabrikant je slangen met een maximale lengte van anderhalve meter te
gebruiken.
Handstoktrilnaald met optimale bewegingsvrijheid
Een trilnaald op accu biedt je als vanzelfsprekend vele voordelen. Het
belangrijkste is natuurlijk dat je geen last meer hebt van lange snoeren
die altijd over vloer lopen of in het vers gestorte beton liggen. Je geniet
als gebruiker dus optimale bewegingsvrijheid! Bovendien weegt de
P18Li accutrilnaald slechts 2,25 kilogram, en dat is inclusief de accu. Je
loopt er dus zo mee weg, dus extreem gebruiksvriendelijk.

BETONTRILNAALDEN & AFWERKMACHINES

LIEVERS LHF/HS
HOOGFREQUENT
BETONTRILNAALD

De standaard uitvoering
van de trilnaald type LHF
bestaat uit: Hoogfrequent
trilfles met stalen kop, 5
meter
bedieningsslang,
aangebouwde
slagvaste
schakelaar, 10 meter speciaalkabel en 42V CEE
stekker.
De
standaard
uitvoering van de trilnaald type HS bestaat uit:
Hoogfrequent trilfles met
stalen kop, 0.85 meter bedieningsslang, aangebouwde pistoolhandgreep met schakelaar, 20 meter speciaalkabel en 42V CEE stekker. De belangrijkste eigenschappen zijn: uniek
turbo-olie smeersysteem wat zorgt voor een optimale smering en
koeling, speciale lagers garanderen een grote bedrijfszekerheid,
eenvoudige constructie, alle onderdelen zijn verwisselbaar zonder
speciaal gereedschap.
Trilfles
Ø

Trilfleslengte

Trillingen

Amp.
(in beton)
42V**

Effectieve
Verdichting

Totaal
gewicht
LHF

Totaal
gewicht
HS

mm

mm

per min

A

Ø cm

kg

kg

Ø36* kort

280

12.000

4.5

35

8.4

6.4

Ø36*

310

12.000

4.5

45

8.6

6.6

Ø50* kort

320

12.000

6.7

55

11.6

9.6

Ø50*

370

12.000

9.5

65

13.0

11.0

Ø57* kort

340

12.000

11.5

75

14.1

12.1

Ø57*

390

12.000

13.5

85

15.2

13.2

Ø65*

400

12.000

16.0

100

17.2

15.2

* Ook leverbaar rubber kop.
** Ook leverbaar in andere voltages.

LIEVERS HFO HOOGFREQUENT OMVORMER

De compacte en robuuste bouwvorm garanderen een maximale
bedrijfszekerheid en een lange levensduur. De omvormers zijn geschikt voor continu gebruik en zijn voorzien van het nieuwe syntec"
magneetsysteem, motorbeveiligingschakelaar en CEE stekker. De
standaard uitvoering is voorzien van draaghendel (0.7/1.2 kVA) of
draagframe (zie foto; 1.8/2.5/3.0/4.0 kVA).
Opties: Gespoten frame met 2 kleine wielen, Gegalvaniseerd frame
met 2 grote wielen, Gegalvaniseerd frame met 2 grote wielen, kabeltrommels en sleepringen.
Uitgaand
Prim.
Vermogen Voltage
kVA
V/fase/Hz

Type
HFO
0.7/230
HFO
1.2/230
HFO 1.8/23
0
HFO
2.5/230
HFO
1.2/400
HFO
1.8/400
HFO
2.5/400
HFO
3.0/400
HFO
4.0/400
HFO
6.0/400
HFO
7.5/400

Prim.
Amp.

Sec.
Voltage
V/fase/Hz

Sec.
Amp.

4.5

42/3/200

9.6

1

15

Aanslui- Gewicht
tingen
kg

0.7

230/1/50

1.2

230/1/50

7.0

42/3/200

16.5

1

19

1.8

230/1/50

10.7

42/3/200

24.7

2

27

2.5

230/1/50

13.4

42/3/200

34.4

2

33

1.2

400/3/50

2.7

42/3/200

16.5

1

17

1.8

400/3/50

4.0

42/3/200

24.7

2

22

2.5

400/3/50

5.2

42/3/200

34.4

2

29

3.0

400/3/50

6.0

42/3/200

41.2

3

40

4.0

400/3/50

7.9

42/3/200

55.0

3

48

6.0

400/3/50

11.0

42/3/200

82.5

4

68

7.5

400/3/50

14.0

42/3/200

103.0

4

74

* Ook leverbaar in 115V/1-fase/50 Hz.
** Ook leverbaar in 115 & 250V/3-fasen/200 Hz.
Ook grotere typen leverbaar met 12.5 - 15.0 - 20.0 kVA uitgaand vermogen.

LIEVERS PTL
PNEUMATISCHE
BETONTRILNAALD

LIEVERS LHF-E HOOGFREQUENT TRILNAALD MET GEÏNTEGREERDE OMVORMER.

Geen aparte omvormers meer op de bouwplaats, deze nieuwe
generatie levert een trilnaald en omvormer geïntegreerd in 1 machine. Overige voordelen zijn: directe aansluiting op 230V/1fase/50 Hz, secundair voltage 230V/3-fasen/200 Hz, ingebouwde
lichtgewicht omvormer, unieke elektronische omvormer voorzien
van aardlekschakelaar en volledige bescherming tegen overbelasting en kortsluiting, alle elektronische componenten zijn gegoten
in een speciale hars en zodoende beschermd tegen schokken, trillingen en vocht, de geïntegreerde omvormer is volledig waterdicht
(IP 65) ingebouwd in een aluminium schakelaarhuis en aldus beschemd tegen stof en vocht.
Trilnaald
lengte mm

trillingen
per min.

Effectieve
verdichting
Ø cm

Totaal gewicht
LHF-E - kg

Ø36* kort

280

12.000

35

10

Ø36*

310

12.000

45

10

trilnaald
Ø mm

Ø50* kort

320

12.000

55

13

De Lievers pneumatische
trilnaalden zijn zeer sterk
en robuust gebouwd. Alle
slijtdelen zijn gemaakt van
gehard staal en bestand
tegen extreem zware omstandigheden.
De hoge frequentie en de grote trilkracht garanderen een optimale
verdichting van het beton. De belangrijkste kenmerken zijn: Trilfles met ingebouwde luchtturbinemotor zonder lagers. Dubbele
luchtslang; door de dunne binnenslang wordt de perslucht naar de
motor gestuwd, door de dikke buitenslang wordt de perslucht weer
afgevoerd, deze wordt tevens gebruikt als bedieningsslang. In de
handgreep ingebouwde regelbare luchtkraan waarmee de frequentie kan worden geregeld, tevens voorzien van 3/4" luchtkoppeling
voor aansluiting op een compressor. De compressor moet zijn
voorzien van een drukregelaar, waterafscheider en olienevelaar
voor de smering van de trilnaald.
Type

Trilfles
Ø mm

Trilfles
lengte
mm

Amplitude
mm

Toerental
per min.

Luchtverbr.
m3/min

Werkdruk
bar

Slanglengte
m

Geluids- Gewicht
niveau
kg
dB(A)

PTL 26

26

254

0.5

21.000

0.4

6

2

85

2

PTL 36

36

267

0.6

19.000

0.5

6

2

89

4

PTL 47

47

316

0.6

18.000

0.7

6

2

96

6

PTL 56

56

344

0.8

18.000

1.0

6

2

95

9

PTL 67

67

365

0.9

17.500

1.0

6

2

94

11

Ø50*

370

12.000

65

15

Ø57* kort

340

12.000

75

16

Ø57*

390

12.000

85

18

PTL 77

77

398

1.2

16.000

1.3

6

2

98

12

Ø65*

400

12.000

100

19

PTL 87

87

410

1.8

15.900

1.6

6

1.5

94

13

PTL 108

108

415

1.9

15.000

1.9

6

1.5

96

21

PTL 155

155

430

2.6

12.000

2.7

6

0.8

92

35

* Ook leverbaar met rubber kop.
De standaard uitvoering LHF-E bestaat uit: hoogfrequent trilfles met stalen kop, 5 meter bedieningsslang, aluminium schakelaarkast met schakelaar, 10 meter speciaalkabel en 230V/50 Hz stekker.
Nieuw lichtgewicht schakelaar huis met geïntegreerde omvormer

BETONTRILNAALDEN & AFWERKMACHINES

LIEVERS K-150 SUPERLICHTE AFWERKSPAAN
Een handige en lichte afwerkspaan welke werkt zonder afreigeleidingen.
Toepasbaar voor bijna elk type beton. De 12.000 trillingen per minuut
garanderen een snelle en moeiteloze vloerafwerking. De in hoogte verstelbare stuurhandel is direct gekoppeld aan het profiel. Het laag gewicht 9 kg bij breedte van 1.5 meter, in combinatie met de afgeronde
en opstaande hoeken van het profiel, voorkomen de zogenaamde aanzetranden op de betonvloer.
.

K-150B: 4-takt Honda benzinemotor, K-150E: 115 of 230V/1-fase/50 Hz elektrische aandrijfunit, dubbel geïsoleerd volgens CE. K-150ER: 230V met elektronische
toerenregelaar. Hiermee kan het gewenste aantal trillingen aangepast worden aan
de betonsamenstelling

HAL 200E

HAL 200B

K-150B

LIEVERS HAL 200 AFWERKSPAAN
Deze afwerkspaan heeft een torsievrije aluminium afreispaan welke
voorzien is van een bolvormige onderkant met watergoot. Met behulp
van de werkhoekverstelling kan de afwerkspaan voor- en achteruit over
de betonvloer worden voortbewogen. Door de 3 bijgeleverde (verleng)
stokken te koppelen kan een bereik van 4.5 meter worden gerealiseerd.
De HAL 200 geeft een zeer vlakke afwerking zonder gebruik van afreigeleidingen. De standaard werkbreedte is 2.0 meter (op aanvraag zijn
ook breedtes van 1.5 en 2.5 meter leverbaar).
HAL 200E: 115 of 230V/1-fase/50 Hz elektrische aandrijfunit, dubbel geïsoleerd
volgens CE voorschriften, 12.000 trillingen per minuut, gewicht voor 2.0 m is 15 kg.
HAL 200H: 42V/3-fasen/200 Hz elektrische aandrijfunit, 9000 trillingen per minuut; gewicht voor 2.0 meter is 15 kg, deze uitvoering moet worden gevoed door
een frequentie omvormer.
HAL 200B HONDA: 4-takt Honda benzinemotor, 9500 trillingen per minuut, gewicht voor 2.0 meter is 17 kg.

LIEVERS DUOSCREED
AFWERKEN/VERDICHTEN MET 1 MACHINE
De revolutionaire DuoScreed is een combinatie van afwerkspaan en
trilbalk in 1 machine. De profielen zijn gemaakt van aluminium en inwendig versterkt. De hierdoor gerealiseerde grote stijfheid garandeert
een vlakke vloerafwerking, zelfs tot een werkbreedte van 6.0 meter. Het
behalen van de steeds strengere vlakheidseisen is nu geen probleem
meer. De profielen zijn leverbaar in standaard lengten van 1.5 - 1.9 2.5 - 3.0 - 3.75 - 4.25 - 5.0 - 5.5 - 6.0 meter.
De aandrijfunit weegt slechts 13 kg en is voorzien van een 4-takt Honda
GX-35 motor. Vanaf 5.5 meter profiellengte dienen 2 aandrijfunits te
worden toegepast. De belangrijkste eigenschappen zijn: Wordt geleverd
in 2 componenten waardoor de machine gemakkelijk is te transporteren.
De aandrijfunit is voorzien van een snelklemsysteem waarmee profielen
van verschillende afmetingen eenvoudig en snel kunnen worden gewisseld zonder gereedschap. Speciale afdichtkappen aan de kopse zijden
van het profiel voorkomen de zogenaamde afzetranden op de betonvloer. Dubbele bedieningshendel; in hoogte verstelbaar en inklapbaar
t.b.v. transport of opslag. Door de mogelijkheid om de aandrijfunit 180°
te draaien kan de DuoScreed als afwerkspaan of als trilbalk worden
gebruikt. De trilkracht is instelbaar in 4 standen waardoor deze aangepast kan worden aan de profiellengte en/of betonsamenstelling. Patent nr 1010349. Naast het bekende standaard DuoScreed profiel heeft
Lievers een nieuw lichtgewicht profiel ontwikkeld (type LW), speciaal
voor gebruikers van langere lengten. Het nieuwe profiel heeft een gewicht van slechts 2.9 kg/m¹ en is leverbaar in de standaard lengten
1.52 m - 1.83 m - 2.44 m - 3.05 m - 3.66 m - 4.27 m en 4.88 m.

LIEVERS AFWERKSPAAN K150lI OP ACCU
De K150 Li is het nieuwste paradepaardje van Lievers Holland. Deze afwerkspaan is de eerste trilspaan ter wereld die wordt gevoed door een krachtige
accu. Hiermee is deze afreispaan helemaal klaar voor een emissievrije toekomst. En bestel je dit product, dan krijg je er twee accu's en een snellader,
compleet in koffer bij.
Lievers brengt vooruitstrevende techniek naar de bouwplaats
Dankzij Lievers Holland wordt de rode loper uitgelegd naar een schonere
wereld. Want de K150 Li is alweer de tweede machine voor betonafwerking
op accu van deze marktleider uit Mijdrecht. Deze afwerkspaan is dan ook een
mooie aanvulling op de P18 Li, de elektrische trilnaald op accu van Lievers.
De vele voordelen van deze vooruitstrevende techniek uit Nederland spreken
natuurlijk voor zich. Want deze trilspaan biedt je de volledige vrijheid over
het gehele af te werken oppervlak, net als een betonafwerkspaan met een
benzinemotor je dit kan bieden. Maar dan geheel zónder uitstoot, dus vele
malen vriendelijker voor zowel de gebruiker, het milieu als de omgeving.
Trilspaan op accu met regelbaar toerental
Uniek aan de K150 Li van Lievers Holland is dat deze afwerkspaan standaard
wordt uitgeleverd met een toerentalregelaar. Dankzij deze knop kun je het
aantal trillingen per minuut dat deze afreispaan gemakkelijk kunt aanpassen
aan de omstandigheden ter plaatse. Dit is een functie die bij de andere afwerkspanen van Lievers alleen tegen meerprijs beschikbaar is.
Afwerkspaan op accu wordt compleet afgeleverd
Deze elektrische trilspaan op accu wordt uiteraard geheel compleet bij je afgeleverd. Zo wordt de afrijspaan K150 Li van Lievers Holland standaard uitgeleverd
met maar liefst twee accu's 18 volt, 5.0 Ah. Dit zijn dezelfde accu's als die van
de trilnaald P18 Li. Dat is handig, want zo kun je deze accu's onderling uitwisselen. Bovendien wordt de K150 Li afwerkspaan uitgeleverd met een snellader.
Deze snellader weet een lege accu in maximaal 75 minuten weer helemaal op te
laden. En als je deze set bestelt, dan worden de accu's en het laadstation samen in één speciale Sortimo-koffer geleverd. Uiteraard past de afrijspaan zelf
niet in deze transportkoffer.
Trilspaan op accu speciaal ontworpen
Bij het ontwikkelen van de K150 Li op accu is Lievers Holland niet over één
nacht ijs gegaan. Hij is namelijk speciaal ontworpen met als missie een emissie
en draadloze betonafwerking mogelijk te maken. Met de afwerkspaan K150 als
basis zijn de motor en de aansturing van deze accu-afrijspaan speciaal voor
deze machine ontworpen. Het instelbare motortoerental is geoptimaliseerd voor
de beste vloerafwerking in alle situaties. Hiermee is de nieuwe K150 Li van
Lievers de meest efficiënte en meest gebruiksvriendelijke trilspaan op de markt.
Dankzij het uitzonderlijk lage gewicht is deze betonafrijspaan nu wendbaarder
dan ooit tevoren.
K150 Li afreispaan accu van Lievers voor sublieme betonafwerking
Met de Lievers K150 Li afwerkspaan met elektromotor kun je zeer net werk
afleveren. Deze afwerkspaan levert namelijk een zeer groot trillingen per minuut. Dit staat garant voor een snelle en moeiteloze vloerafwerking. Dankzij het
buitengewoon lage gewicht van slechts 11 kg en de afgeronde en opstaande
profielhoeken, worden zogeheten aanzetranden op de betonvloer voorkomen.

KRAANGEREEDSCHAPPEN & HIJSMIDDELEN
BOUWMA 6 VOETS TORENKRAANTANG
Deze torenkraantang heeft zich in de afgelopen jaren bewezen
als kwalitatief zeer hoogwaardige, veelzijdige, uitgekiend geconstrueerde, gebruiksvriendelijke en nagenoeg onderhoudsvrije oppertang voor het mechanisch opperen van bakstenen
met de bouwkraan, telekraan of verreiker. De torenkraantang
is in 6-voets dubbele uitvoering met uitzetrek leverbaar, torenkraantang voor zowel dubbele- als enkelrijige pakketten. Een
ideaal hulpgereedschap bij het gebruik van een 10 tonmeter
bouwkraan. Het klassieke handmatige opperen met de kruiwagen en de bouwlift behoort hierbij tot het verleden. De productiviteit is daarbij vele malen hoger en wordt de opperman ontlast van het onmenselijk zware werk. De tang is mechanisch
links werkend en standaard uitgevoerd met afdekzeil, alsmede
voorzien van wegklapbare zijplaten.
Technische gegevens:

Model

Bordeshoogte

Bordesbreedte Werkende lepels

Lepellengte

Lepelbreedte

TKT 6VU

1100 mm

1250 mm

460 mm

70 mm

6

Lepeldikte 33 mm.

DIEM ZELFBALANCERENDE PALLETHAAK
Veel goederen en materialen, zoals stenen, lateien, platen,
cement, zand of grind in zakken, kratten, dozen met tegels of
andere materialen, emmers enz. worden steeds meer op pallets aangeleverd. Het lossen op de bouwplaats, werf of andere
locaties van de vrachtwagen wordt vergemakkelijkt met toepassing van een Diem zelfbalancerende pallethaak. De gehele
lading op een pallet kan in z´n totaliteit gelost worden en met
de autolaad- of bouwkraan en op de plek van bestemming afgezet. Zo ook kunnen gepalletiseerde goederen of materialen
eenvoudig in de bouw, op de steiger of de vrachtwagen gebracht worden. Toepassing van de Diem Pallethaak voorkomt
dat u de materialen een voor een moet lossen, vervoeren en op
de plaats van bestemming moet brengen. U spaart gigantische
kosten van arbeid, fysieke inspanning en mogelijke breuk. De
Diem zelfbalancerende pallethaken zijn allen uitgevoerd met
een zelfbalancerend hijssysteem, waarbij de hijshaak niet
handmatig verzet behoeft te worden. De haak komt door dit
systeem automatisch in evenwicht, waardoor een pallet met
lading niet van de vorken kan afglijden. De vorken zijn in
breedte verstelbaar en daardoor geschikt voor elke palletmaat.
Model D.1800.S.
Draagvermogen 1800 kg. Lepellengte 93 cm. Breedteverstelling lepels
34-94 cm. Nuttige laadhoogte 1,2 m. Totale hoogte 1,78 cm. Middelpunt
belading 55 cm. Eigen gewicht 117 kg.

•

De Diem pallethaken zijn volgens de Machine Richtlijn (98/ 37/EG)
CE. Met veiligheidsrek voor handbegeleiding.

•

Extra omsnoeringkettingen kunnen voorkomen dat bij schokken of
stoten de last van de pallet kunnen vallen.

•

De lepels hebben een steeklengte van 93 cm en zijn eenvoudig in
breedte verstelbaar van 29 tot 94 cm.

KRAANGEREEDSCHAPPEN & HIJSMIDDELEN
BSV BOUWKRAAN OPPERKLEMMEN

BSV 20150/60

Met bijna 35 jaar "hijservaring" op het gebied van mechanische klemmen, pallethaken en hydraulische klemmen van het merk BSV is dit
merk van VT-BRDR. SCHELDE A/S uit Denemarken bekend bij nagenoeg
alle bouw- en aannemingsbedrijven, materieeldiensten, kraanverhuurbedrijven en betonfabrieken in Nederland.
Kalkzandsteen-elementenklem 801/120-net. Geschikt voor het hijsen van 90
en 100 cm kalkzandsteen elementen. Voor gebruik aan een bouwkraan of mobiele
kraan
Technische gegevens
Klemopening
800 tot 1.050 mm
Inwendige klemhoogte

240 mm

Klemlengte

2.000 mm

W.L.L. (max. draaglast)

1.500 kg

180 kg
Eigen gewicht
Automatisch schakelend, Voorzien van netbeveiliging, EG-verklaring + EKH certificaat.
Kalkzandsteenklem 40300-120-1.9T. Geschikt voor het hijsen van kalkzandstenenprodukten. Voor gebruik aan een bouwkraan, mobiele kraan enz.
Technische gegevens

BSV 801/120-net

Klemopening

860 tot 1.000 mm

Inwendige klemhoogte
Klemlengte

400 mm

W.L.L.(max. draaglast)

1.900 kg

1.200 mm

Eigen gewicht
260 kg
Alle draaipunten zijn voorzien van assen met smeernippels, Automatisch schakelend,
Voorzien van netbeveiliging, EG-verklaring + EKH certificaat
Kalkzandsteenklem 20150/60. Geschikt voor het hijsen van kalkzandstenen en
kalkzandsteenblokken. Voor gebruik aan een lichte bouwkraan.
Technische gegevens
Klemopening
800 tot 1.000 mm
Inwendige klemhoogte
400 mm
Klemlengte
600 mm
W.L.L. (max. draaglast)
750 kg
Eigen gewicht
135 kg
Automatisch schakelend, Voorzien van netbeveiliging, EG-verklaring + EKH certificaat.

BSV 40300-120-1.9T

Slechts 3 zeer gangbare typen zijn vermeld, doch heeft BSV een compleet programma mechanische– en hydraulische klemmen voor allerhande toepassingen, zowel in B&U als GWW.

CERTEX HIJSBANDEN, KETTINGWERK, STAALKABELS,
SJORMIDDELEN.
Certex producten staan voor kwaliteit, zekerheid en veiligheid
voor hijs- en hefmaterialen. Over de gehele wereld maakt en
levert Certex nagenoeg elk type of soort hijsbanden, kettingwerken, staalkabels, sjormiddelen enz en levert aan alle sectoren, zoals bouwnijverheid, scheepsbouw, transport, kraanbedrijven, industrie, overheid, landbouw enz. Het door u gewenste product is dan ook bijna altijd direct leverbaar en een absolute garantie voor veiligheid.
Polyester hijsbanden kunnen wij in speciale uitvoeringen op aanvraag
leveren. In capaciteiten van 1 tot 30 ton. Verder kunnen er verschillende beschermingsmiddelen geleverd worden.
Staalkabels zijn leverbaar voor allerhande doeleinden, zoals hijskabels
voor bouwliften, bouwkranen, elementenstelmachines enz. Alle kabels
zijn power checked en alle draaiarme kabels zijn twisted checked. Uiteraard leverbaar in alle diameters van 1,1 tot 40 mm, zwart gevet, verzinkt of RVS met alle soorten eindfittingen.
Certex assembleert complete kettinglengten en –stroppen naar uw
wens, zoals kettingenlengen, -tweesprongen, -drie– en –viersprongen
met alle soorten schalmen, haken en verbindingen. Assemblage en het
merken van alle kettingsamenstellingen is volgens de nieuwste NEN-EN
voorschriften.
Sjorbanden zijn er in ontelbare uitvoeringen. Naast de standaard uitvoeringen kunnen wij allerlei sjorbanden met verschillende eindfittingen
leveren. De banden zijn beschikbaar in breedtes van 25 –75 mm in
verschillende kleuren.
Ladingbinders in diverse uitvoeringen. Veilig en betrouwbaar voor gemakkelijk werken, geen gereedschap nodig. Hoge kwaliteit, gesmede
constructie. Eindfittingen voor elke toepassing. Uitvoeringen met capaciteiten van 2,45, 4,17 en 5,90 WLL, max. capaciteiten 8,63, 15 en 20,9
ton.

KRAANKUBELS & CONTAINERS
BECO BETONSTORTKUBELS,
STEENKORVEN EN SPECIESILO
De Beco betonstortkubels hebben al ruim 50 jaar lang
bewezen niet geëvenaard te kunnen worden. Deze silo’s
zijn standaard leverbaar van 250 t/m 2.000 liter inhoud.
Voor gebruik aan een bouwkraan, mobiele kraan, verreiker, heftruck enz. Efficiënt werkend bij het transporteren
en storten van beton op elk type bouwplaats.
Diverse typen leverbaar: liggend rond met onderlossing,
liggend rond met zijlossing, staand rond met onderlossing, staand rond met zijlossing, mechanische of hydraulische of pneumatische klepbediening. Speciale uitvoeringen (o.a. voor betonfabrieken) op aanvraag. Verstevigde
uitvoering mogelijk, met EG-verklaring.
Modellen LR en
1000, 1250, 1500
Modellen SR en
1000, 1200, 1500

LR/ZL in 300, 400, 500, 600, 750,
en 2000 liter inhoud leverbaar
SR/ZL in 250, 350, 500, 600, 750,
en 2000 liter inhoud leverbaar

Steenkorven type SK voor het vervoer van stenen op
pallets. In uitvoeringen voor 180 of 300 stenen. De afmetingen van deze steenkorf zijn afgestemd op de praktijk.
Specie-voorraadsilo, inhoud 1000 liter. Worden gebruikt voor de tijdelijke opslag van metselspecie. De uitloophoogte is aangepast aan de hoogte van de transport
– of kruiwagens.

CRANE CONTAINER & BUTTI KRAANCONTAINERS
De Crane Container met een uniek hijs/kiepsysteem. In capaciteiten van 500, 1000 en 2000 liter. Crane container heeft een
uniek hijs/ kiepsysteem door middel van 1 hijsoog. Het geeft
de kraanmachinist de mogelijkheid het lossen alleen te verrichten. Dat wil zeggen zonder extra mankracht, wat een enorme
besparing betekent. De Crane container zijn vervaardigd van
hoogwaardig verzinkt staal.

Inhoud: 0,5 m³ / 500 ltr.

Inhoud: 1 m³ / 1000 ltr.

Inhoud: 2 m³ / 2000 ltr

Draagvermogen: 1000 kg.

Draagvermogen: 2000 kg.

Draagvermogen: 4000 kg.

Eigen gewicht: 165 kg

Eigen gewicht: 207 kg.

Eigen gewicht: 375 kg.

Afmeting: 198 x 85 cm

Afmeting: 230 x 100 cm.

Afmeting: 300 x 125 cm

De BUTTI 10 TM kraancontainer is ideaal toe te passen bij
de 10 tonmeter bouwkranen. Butti produceert modellen in 300,
400 en 500 liter. Uitgevoerd met automatisch hijs/kiepsysteem, waarbij ook hier de kraanmachinist, zonder assistentie
de container kan ledigen. De constructie is grijs afgewerkt en
kan tegen meerprijs in de bedrijfskleur geleverd worden.

Inhoud: 0,3 m³ / 300 ltr.

Inhoud: 0,4 m³ / 400 ltr.

Inhoud: 0,5 m³ / 500 ltr

Draagvermogen: 495 kg.

Draagvermogen: 660 kg.

Draagvermogen: 825 kg.

Eigen gewicht: 75 kg

Eigen gewicht: 91 kg.

Eigen gewicht: 102 kg.

Afmeting: 100 x 96 cm

Afmeting: 110 x 108 cm.

Afmeting: 121 x 108 cm

Butti kraancontainers zijn ook op bestelling leverbaar met een
inhoud van 600, 800, 1000, 1500, 2000 en 3000 liter

ELEKTRA & VERLICHTING

BOUWMA VOLRUBBER VERDEELKASTEN

BOUWMA BOUWAANSLUITKASTEN
Type Powerbox OPKI63-120006-S. Kunststof bouwaansluitkast op verzinkt stalen frame max. 63A, kast uit PE kleur
zwart. Licht: 6 wcd 2-polig+ra 16 Amp. 220 volt, beveiligd
dmv 2 installatieautomaten. Het lichtgedeelte is beveiligd dmv
aardlekschakelaar 40/0,03A. Kracht 1: 2 wcd 5-polig 32
Amp. CEE 380 volt, beveiligd dmv 2 installatieautomaten. Het
kracht gedeelte 32 A is beveiligd dmv aardlekschakelaar
63/0,03A. Kracht 2: 1 wcd 5-polig 63 Amp. CEE 380 volt,
beveiligd dmv 1 installatieautomaat. Het krachtgedeelte 63
Amp is beveiligd dmv aardlekschakelaar 63/0,3A.
(andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar)

MODEL YPSILON KE27-1. Uitvoering volrubber op frame.
Voeding: toestelkontaktdoos 5-polig 32 A. CEE 380 volt.
Doorlus: 1 wcd 5- polig 32 A CEE 380 V. Kracht: 2 wcd 5polig 32 Amp CEE 380 V. Beveiligd dmv 1 installatie–
automaat. Licht: 6 wcd 2-polig+ra 16 Amp 220 volt. Beveiligd dmv 3 installatieautomaten. Het krachtgedeelte en
lichtgedeelte is beveiligd dmv aardlekschakelaar 40/0,03A.
MODEL OMEGA KE100/KE101. Uitvoering volrubber op
frame. Voeding: toestelkontaktdoos 5-polig 63 A CEE 380
volt. Doorlus: 1 wcd 5-polig 63 A. CEE 380 V. Hoofdschakelaar 4-polig 63 A. KE100: 2 wcd 4-polig 32 A. CEE 380
V, beveiligd door 2 installatieautomaten. KE101: 1 wcd 5polig 32 A. CEE 380 V, Beveiligd door 1 installatieautomaat
+ het krachtgedeelte is beveiligd dmv aardlekschakelaar
63/ 0,03 Amp. Licht: 6 wcd 2-polig+ra 16 A 220 volt, beveiligd door 3 installatieautomaten. Het lichtgedeelte is
beveiligd dmv aardlekschakelaar 40/0,03A.
(andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar)

Verlengkabel 25 meter Neopreen
3x2.5 mm² met gemonteerde rubber
contactstop en koppelcontactstop.

Verlengkabel 25 meter Neopreen
3x2.5 mm² met gemonteerde CEE
3 polig stekker en CEE contra stekker.

Verlengkabel 25 meter Neopreen
4x2.5 mm² met gemonteerde CEE
5 polig stekker en CEE 4 polig contra
stekker.

LED armatuur 200 watt,
inclusief gegalvaniseerde steun en sleutelslotschakelaar.
Deze armatuur is te monteren in alle Vicario bouwkranen, 1 of 2 stuks.

Verlengkabel 25 meter Neopreen
5x2.5 mm² met gemonteerde CEE
5 polig stekker en CEE 5 polig contra
stekker.

STEENZAAGMACHINES

Productomschrijving

• Een naar voren uittrekbare aluminium-waterbak voor snelle en eenvoudige reiniging.
• Massieve dubbelframeconstructie voor maximale stabiliteit tijdens het snijden.
• Dankzij de grote beweeglijkheid van de kantelkop kunnen grotere snijdieptes tijdens de omkeersnede worden bereikt.
• Diagonale snede van 40 x 40 cm – eenvoudig en strak.
• Een geïntegreerde, verzonken schakelaar en de meervoudig gelagerde kantelkop staan garant voor duurzaamheid en een hoge functionaliteit.
• Naar voren uittrekbare waterbak. Praktisch voor de snelle en eenvoudige reiniging.
• Insteekbare waterpomp voor een snelle uitwisseling zonder gereedschappen.
• Incl. geleidenrail voor precieze zaagsnede.
• 4 handgrepen voor transport.
• 2 wielen voor transport over de bouw.
• Compleet mat diamantzaagblad Ø 350 mm t.b.v. kalkzandsteen.
De f+b steenzaagmachines zijn van de hoogste klasse en ontworpen
voor continue belasting. Door de stabiele constructie en perfecte geleiding
van de zaagwagen is een lange levensduur gewaarborgd.
De zaagwagen loopt over een hoekrails. De speciale geprofileerde wielen
garanderen een spelingvrije loop, hetgeen resulteert in een perfecte zaagsnede.
De waterbak is uitneembaar zodat het slib gemakkelijk verwijderd kan worden.
Machine is geheel gegalvaniseerd en compleet met kunststof wielen voor een
gemakkelijk transport over de bouw.
Specificaties
Afmetingen (LxBxH)

1110x600x1270 mm

Zaaglengte

600 mm

Motor

2,2 kW 1ph 230V

Toerental

2800 1/min

Diamantzaagblad

350×25,4 mm

Elektrische pomp

Ja

Zaagdiepte

110 mm

Gewicht

91 kg

Productomschrijving

• Geheel staal verzinkt
• Afneembare poten
• In 3 delen te vervoeren
• 4 hijsogen voor transport
• Verzinkt stalen zaaggeleider
• Gelagerde geleider wielen
• Waterbak uitneembaar
• Directe aandrijving
• 2 wielen voor transport over de bouw
• Compleet mat diamantzaagblad Ø 650 mm t.b.v. kalkzandsteen.
De f+b steenzaagmachines zijn van de hoogste klasse en ontworpen
voor continue belasting. Door de stabiele constructie en perfecte geleiding
van de zaagwagenis een lange levensduur gewaarborgd.
De zaagwagen loopt over een hoekrails. De speciale geprofileerde wielen
Garanderen een spelingvrije loop, hetgeen resulteert in een perfecte zaagsnede.
De waterbak is uitneembaar zodat het slib gemakkelijk verwijderd kan worden.
Machine is geheel gegalvaniseerd en compleet met kunststof wielen voor een
gemakkelijk transport over de bouw.
Specificaties
Afmetingen (LxBxH)

1300x800x1250 mm

Zaaglengte

830 mm

Motor

4 kW 3ph 400V

Toerental

1450 1/min

Diamantzaagblad

650×30 mm

Elektrische pomp

Ja

Zaagdiepte

250 mm

Gewicht

120 kg

DUSS BOOR- EN BREEKHAMERS

De machines van DUSS zijn van duurzame kwaliteit en leveren een zeer goede prestatie als gevolg van de innovatie
technologie. De machines zijn eenvoudig te gebruiken. Daarnaast zijn de machines voorzien van een verzegeld
smeersysteem, zodat u weinig tijd kwijt bent aan onderhoud. Ook zijn de machines uitgerust met een gedempt trilsysteem. Dit maakt het werken veel minder vermoeiend. Wij zijn speciale dealer van DUSS. Hierdoor kunt u gebruik
maken van de betrouwbare service. Hieronder vindt u de producten van DUSS die wij aanbieden. Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact met ons op.
Overzicht:

Combihamer P30

Combihamer P60A

Combihamer P90

Hakhamer PK160A

Hakhamer PK2

Hakhamer PK300 A

Hakhamer PK35

Hakhamer PK600

Hakhamer PK75

Hakhamer PKX4 A

Hakhamer PKX7

Hakhamer PK45 / PK45 A

BOUWZAGEN & STEIGERS

GJERDE 1203-NL, 230V
LICHTNET
Deze lichtstroom uitvoering
is de ideale machine voor
nieuwbouw maar ook voor
verbouwingen waarbij geen
krachtstroom aanwezig is.
ook deze machine is robuust
gebouwd en heeft ook alle
Gjerde kenmerken waardoor
werkzaamheden als schulpen, afkorten en het maken
van sponningen snel en
simpel zijn uit te voeren. De
1203 optioneel uit te voeren
met verschillende aan- en
afvoertafels
waardoor
men lang balkhout en plaatmateriaal met grote afmetingen snel en veilig kan verwerken. Tevens bestaat de
mogelijkheid deze machine
uit te voeren met een schakelautomaat t.b.v. gelijktijdig schakelen van een stofafzuiger.

GJERDE 1603, 400V 3,6kW
Deze zeer robuuste bouwzaag
op krachtstroom is uitermate
geschikt voor de meest voorkomende zaagwerkzaamheden
op de bouw. Door gebruik te
maken van het draaiblad,
schuinverstelling en de hoogteverstelling met gewrichtsarm kan men met het grootste
bedieningsgemak
schulpen,
afkorten, verstek-, dubbelverstekzagen
en
sponningen
maken. Optioneel is deze zaag
uit te voeren met verschillende aan- en afvoertafels waardoor er een zeer ergonomische zaagmachine is ontwikkeld waarmee men moeiteloos
lang balkhout en plaatmateriaal met grote afmetingen kan
zagen.

Standaard uitgevoerd met: Wijde beugel met doorvoerbreedte van 850 mm met
transparante beschermkap. HM zaagblad 300 mm, kantelbaar tot 45° en instelbaar
tot een hoogte van 100 mm bij 90° en tot 70 mm bij 45°. Tilbeugel en wielen waardoor het verplaatsbare gewicht 25 kg is. Lange geleiderbaan waardoor de geleider
buiten het tafelblad tot 850 mm vanaf het zaagblad ingesteld kan worden. Draaiblad instelbaar tot 90°. Gradenstop voor snelle instelling op 0° - 45° - 90°. Hefarm
voor afkorten en hoogte-instelling (blijft onafhankelijk van het draaiblad op z'n
plaats). Motor met mechanische rem.

Standaard uitgevoerd met:
Wijde beugel met doorvoerbreedte van 930 mm met transparante beschermkap.
HM zaagblad 400 mm, kantelbaar tot 45° en instelbaar tot een hoogte van 148 mm
bij 90° en tot 90 mm bij 45°. Lange geleiderbaan waardoor de geleider buiten het
tafelblad tot 930 mm vanaf het zaagblad ingesteld kan worden. Draaiblad instelbaar
tot 105°. Gradenstop voor snelle instelling op 0° - 45° - 90°. Hefarm voor afkorten
en hoogte-instelling (blijft onafhankelijk van het draaiblad op z'n plaats). Motor met
mechanische rem.

Technische gegevens 1203-NL

Technische gegevens 1603-NL

Tafelblad (LxBXH) 780 x 520 x 840 mm

Voedingsspanning 230 V, 1 fase

Tafelblad (LxBxH) 930 x 640 x 850/900 mm

Voedingsspanning 400 V, 3 fasen, 50Hz

Transporthoogte 1100 mm

Nominaal/Thermische beveiliging 230 V, 14 A

Transporthoogte 1210 mm

Nominaal/Thermische beveiliging 400V, 8,5 A

Gewicht van de machine ca. 95 kg

Toerental zaagas 2700 RPM

Gewicht van de machine ca. 140 kg

Toerental zaagas 2300 RPM

Zaagblad HM 300 x 30 x 30 TDS

Aandrijving zaagas 1 V-snaar

Zaagblad HM 400 x 30 x 40 TDS

Aandrijving zaagas 3 V-snaren

Snijbreedte zaagblad 3,2 mm

Snijsnelheid, zaagblad 300 mm 43 m/sec

Snijbreedte zaagblad 3,5 mm

Snijsnelheid, zaagblad 300 mm 48 m/sec

Zaaghoogte bij 90° 100 mm

Spouwmes Gehard staal 2,5 mm

Zaaghoogte bij 90° 148 mm

Spouwmes Gehard staal 3,0 mm

Zaaghoogte bij 45° 70 mm

Schuinstelling zaagblad 0° tot 45°

Zaaghoogte bij 45° 90 mm

Schuinstelling zaagblad 0° tot 45°

Motorvermogen 2,2 kW

Verstelhoek tafelblad 105° (+90° tot -15°)

Motorvermogen 3,6 kW

Verstelhoek tafelblad 105° (+90° tot -15°)

LAYHER
ALLROUND STEIGER

Mobil 140, 400V 0,75 kW.

Voor het opzuigen, transporteren en afscheiden van houtstof, houtspaanders voor individuele stofbronnen. Ook voor toepassingen bij de metaal-, kunststof- en papierindustrie. Als stofafzuiger voor houtstof
alleen toegepassing in een open ruimte. Mobil-Jet 100 geschikt voor gesloten ruimtes. Ondanks de kleine motor en laag stroomverbruik groot zuigvermogen. Leverbaar in een 230V of een 400V uitvoering. O.a. geschikt voor de Gjerde 1603, 1203
en de Alva. Filterzak van BIA-getest G-filtermateriaal met een hoge afscheidingsgraad en is net als de opvangzak gemonteerd met een spanband. De behuizing en
waaier van speciaal kunststof met een hoge slagvastheid, onderhoudsvriendelijk en
eenvoudig in gebruik.
Mobil-Jet 100 400V. Een stofafzuiger voor in zowel mobiele als vaste
opstelling in gesloten ruimten. Voldoet aan de strengste arbeids- en veiligheidsnormen. Zorgt voor een veilige werkomgeving tijdens zaagwerkzaamheden door hoog
afzuigvermogen en 100% luchtterugvoer. Mobil-Jet 100 geschikt voor het afzuigen
van droog houtstof en de schadelijke houtstoffen, zoals van o.a. eiken- en beukenhout. De Mobil-Jet 100 is getest volgens norm GS-HO-07. Met deze stofafzuiger
wordt de stofemissiewaarde van "H3", 0,1mg/m³ niet overschreden. Groot vulreservoir met ca. 100 liter inhoud kan naar buiten worden gezwenkt, voor gemakkelijk en
snel verwisselen van zakken. Het vulniveau te controleren via een kijkglas worden.
Minimale onderhouds- en bedrijfskosten dankzij de lange levensduur van het filter.
Het is filter eenvoudig te reinigen met behulp van handbediende hendel. de Mobil-Jet
100 is o.a. geschikt voor de Gjerde 1603, 1203 en de Alva. Optioneel te voorzien
van een gegalvaniseerd transportframe met grote wielen en tilbeugel voor gemakkelijke verplaatsing. Door kooiconstructie stapelbaar en beschermd tijdens transport.
Als extra verkrijgbaar een bodemreinigingsset, waardoor de Mobil-Jet 100 als stofzuiger kan worden toegepast. Ook leverbaar in 230V. Standaard met: Schakelaar
die voorzien is van fase-indicatie, fasewisselaar en een thermische veiligheid.

Het universele systeem voor
gewone en gecompliceerde
steigers.
De Layher Allround Steiger
combineert de flexibiliteit van
de traditionele pijp en koppelingsteiger met de montagesnelheid van de starre elementsteiger. Layher Allround
Steigers zijn bij uitstek geschikt voor vele toepassingen
in de bouwnijverheid, industrie, scheeps– en vliegtuigbouw, podia, tribunes enz.
Alle onderdelen zijn verkrijgbaar in volbad verzinkt staal
of aluminium.
Het systeem bestaat uit
slechts 6 hoofdonderdelen:
Voetspindels,
voetstukken,
staanders, liggers, diagonalen
en systeemvlonders. Layher
Allround
steigeronderdelen
kunnen gecombineerd worden
met steigerkoppelingen, traditionele steigerbuizen en houten steigerdelen die voldoen
aan de EN 12811-1norm.

MEETGEREEDSCHAPPEN

TOPCON INTRODUCEERT NIEUWE AT-B4
Door de nieuwe positionering van de horizontale cirkel
is deze nog beter af te lezen en nog nauwkeuriger in
te stellen.
De AT-B serie heeft een ultra-minimale focus afstand
van slechts 20cm wat dit instrument geschikt maakt
in kleine en grote ruimtes en omgevingen.
De compensator van de AT-B-serie omvat
vier compensator draden gemaakt van super
sterk metaal dat is voorzien van een minimale thermische expansie-coëfficiënt wat resulteert
in een ongeëvenaarde duurzaamheid en nauwkeurigheid.De geoptimaliseerde magnetische compensator stelt snel waterpas en stabiliseert de lijn zelfs
al er fijne trillingen aanwezig zijn bij het werken in de
buurt van zwaar materieel of drukke wegen.

TOPCON ALLROUND BOUWLASER RL-H4C
Horizontale-, afschot- en groot bereik.
Alle functionaliteit in één laser
Op zoek naar een betrouwbare, robuuste allround bouwlaser waarmee je beslist je kwaliteit en efficiency van werken
kunt verhogen, een laser die het maximale presteert tegen
een minimale prijs: dan heb je die nu gevonden. De RL-H4C
zelfstellende bouwlaser is er voor alle bouwtoepassingen.
Extra groot bereik
800 meter werkbereik
600 rpm rotatiesnelheid
Geschikt voor machinebesturing
Afschotfunctionaliteit
Afschot mogelijk tot ±5%
Scheefstandbeveiliging onder afschot
60 uur werkcapaciteit (zonder opladen)
Hoge horizontale nauwkeurigheid
Eenvoudige één-toets bediening
Snelle automatische zelfnivellering
Robuuste volledig weerbestendige behuizing (IP66)

TOPCON TP-L5B VOLAUTOMATISCHE RIOOLLASER.
TOPCON DT-209 Electronische theodoliet met laserstraal
Met trots presenteert Topcon de introductie van de nieuwe serie
digitale theodolieten, DT-200. Deze serie vervangt in het geheel de
voorgaande en succesvolle DT-100 serie en vormt de nieuwe standaard in de hedendaagse markt van theodolieten! Het ontwerp van
de DT-200 is gebaseerd op de DT-100, maar heeft de volgende
technische veranderingen; Absolute hoek encoder systeem; u hoeft
het instrument niet meer horizontaal en vertikaal rond te draaien
als u het aanzet. Alle modellen zijn volledig waterdicht De werkduur
is sterk verhoogd naar 140 uur op 4 batterijen. 1" (0.2mgon) mini-

Zeer goed zichtbare rode laserstraal, behuizing van gegoten
aluminium, met volle batterij meer dan 55 uur te gebruiken,
zelfnivellerend met scheefstand compensatie, lijnlasers uit de
TP-L5-serie van Topcon bieden u een combinatie van functies
en technologieën die meer dan elke andere laser op de markt
voorzien in de behoeften van aannemers.
Nauwkeurige afschotinstelling
Het nauwkeurigste afschotmechanisme ter wereld, elektronische encoders garanderen hoogste nauwkeurigheid, minder
aanpassingen nodig.
Rc-200 infrarode afstandsbediening
Volledig draadloze controle over de laser, automatische uitlijning met behulp van SmartLine® (TP-L5G/A). Stand-by optie
om accu van laser te sparen. Straalmodus voor nauwkeurige
regeling van de helderheid.

AGGREGATEN

DIESELAGGREGATEN
Geluidgedempte en Super geluidgedempte Generatoren met grotere
vermogens voor complete stroomvoorzieningen voor bouwkranen,
bouwplaatsen, offshore industrie, baggerindustrie, scheepvaart, marine,
ziekenhuizen, politie, brandweer, gemeenten, tuinderijen en agrarische
industrie.
Alleen al de keuze van de watergekoelde dieselmotor kan voor U bepalend zijn. De meest bekende merken, zoals Kubota, Iveco, Hatz, Perkins, Lombardini, worden bij de assemblage gebruikt. Het juiste aggregaat met de juiste capaciteit van 15 t/m 450 kVA, geluidgedempt of
super geluidgedempt; de keuze is aan u.
Aggregaten bouwen is een vak. Onze fabrikanten verstaan dat vak. U
kunt daarom altijd een beroep op onze deskundigheid doen wanneer u
overweegt tot aanschaf van een aggregaat over te gaan. Wij adviseren u
graag bij de keuze van uw aggregaat.

ETAGESTOPPLAATSHEKKEN MET INTERLOCK

Volgens de geldende regelgeving moeten alle liften in de bouw, zowel de goederen- als ook de personen-/goederenliften voorzien zijn
van een volwaardige etageschuifhek met schoprand, knie- en buikregel op iedere stopplaats.
Bij goederen- en personen-/goederenliften met een bouwjaar vanaf 2010 mag het etageschuifhek pas geopend worden als de uitvalklep
van de lift volledig is geopend. Daarnaast moet bij een personen-/goederenlift, het etageschuifhek eerst volledig gesloten zijn, voordat
de uitvalklep gesloten mag worden. Op een renovatieproject in een openbare benutting zoals een galerijflat, moeten de etageschuifhekken tevens voorzien zijn plaatwerk en een speciaal slot.
Om aan de regeling te voldoen heeft Bouwma Bouwmachines een standaard etageschuifhek met diverse opties in het assortiment.
Standaard etageschuifhek met schoprand, knie- en buikregel. Door het lage gewicht van het etageschuifhek is het een prettige manier
van werken.
INTERLOCK: Deze nieuwe slotvergrendeling is toepasbaar op het standaard etageschuifhek. Veilig en gebruiksvriendelijk in alle voorkomende situaties op nieuwbouw- en renovatieprojecten. Geschikt voor goederenliften en personen- /goederenliften. De slotvergrendeling
heeft twee functies:
- Het etageschuifhek kan pas geopend worden als de sleutel omgedraaid in het slot zit;
- De sleutel kan pas teruggedraaid en verwijderd worden als het etageschuifhek compleet gesloten is.
De slotvergrendeling en de sleutel (inclusief houder) zijn als los onderdeel te bestellen.

Bouwma levert maatwerk in bouwmachines en aannemersmaterieel.
In dit overzicht hebben wij het grootste deel van ons productie-, import-, verkoop- en verhuurprogramma weergegeven.
De mogelijkheid bestaat dat datgene wat u zoekt niet in dit overzicht is weergegeven. Geen nood, informeer dan toch bij ons want wij
helpen u graag verder. Wij verzorgen het door u gevraagde of kunnen u naar de juiste producent, importeur of leverancier verwijzen.
Dat Bouwma zich puur richt op kwaliteit, zowel in producten als in service en dienstverlening mag na bijna 75 jaar wel duidelijk zijn.
Desondanks is Bouwma elke dag weer bezig om het nog beter voor u te doen.
Wij beschouwen ons dan ook als uw partner in bouwmachines en aannemer materieel.
Wij behouden ons het recht voor te allen tijde, zonder berichtgeving vooraf, wijzigingen in de prijzen, uitvoeringen en merke n aan te brengen. Auteursrechten Bouwma Bouwmachines bv. Overname van een
der afbeeldingen of tekst is verboden, tenzij na schriftelijke toestemming van Bouwma bv. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen, diensten en andere werkzaamheden zijn van toepassing te
Algemene leveringsvoorwaarden van de BMWT, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 26 maart 2014.

VERHUURPROGRAMMA

WARRY MOBIELE STAALDRAADBOUWLIFTEN
type

capaciteit

mastlengte

max. mastlengte

aansluiting

Weekprijs €

p/week bij 4 weken

WW300/99L

300 kg

7,5 meter

7,5 meter

230V-1ph

70,00

65,00

WW400/99K

400 kg

7,5 meter

7,5 meter

400V-3ph

70,00

65,00

10,00

8,00

Verlengkabel 25 meter

8,00

6,00

Liftboy t.b.v. uitbouw

8,00

6,00

80,00

75,00

Etagestopplaatshek model schuif doorkoppelbaar

WARRY MOBIELE TANDHEUGELBOUWLIFTEN
WH200TH

200 kg

1,5 meter

30 meter

230V-1ph

WH400TH

400 kg

1,5 meter

45 meter

400V-3ph

90,00

85,00

WH400TH/PC

400 kg

1,5 meter

60 meter

400V-3ph

110,00

95,00

6,00

5,00

Mastverlengstuk, 1,5 meter lang, verzinkt voor model WH 200/400TH
Etagestopplaatshek model schuif doorkoppelbaar

10,00

8,00

Set staanders voor bevestiging etagestopplaatshek

5,00

4,00

Sleepkabelgeleider na 1,5 meter, per 6 meter

2,60

2,00

Schoorhulpstuk per 6 meter mastlengte

2,60

2,00

Verdiepingsoproepsysteem op/neer/stop/etagestop

10,00

7,50

Afslagschaats t.b.v. verdiepingsbesturing

2,60

2,00

Verlengkabel 25 meter

8,00

6,00

170,00

165,00

7,00

6,00

BOUWMA PERSONEN-/GOEDERENBOUWLIFT
SP.MT500TD.P

500 kg

1,5 meter

60 meter

400V-3ph

Mastverlengstuk, 1,5 meter lang, verzinkt voor model SP.MT500TD.P
Etagestopplaatshek model schuif met mechanische vergrendeling

15,00

10,00

Verdiepingsoproepsysteem op/neer/stop/etagestop

8,00

7,50

Verdiepingsafslagschaats

3,50

3,00

Sleepkabelgeleider na 1,5 meter, per 6 meter

2,60

2,00

Antitorsieplaat, nodig bij iedere verankering

5,00

4,00

Schuifhek t.b.v. basisafscherming

10,00

8,00

Eindmastverlengstuk rood

5,00

4,00

Verlengkabel 25 meter

8,00

6,00

WARRY BLOKKEN- & ELEMENTENSTELMACHINES
type

capaciteit

vlucht/hefh.

hef/daalsnelheid

aansluiting

WB7GK2

300/225 kg

4,5/6,5 mtr

5,7/11,7 m/min

400V-3ph

175,00

150,00

BY400P/UG

400/225 kg

7,5//8,1 mtr

0-22 m/min

400V-3ph

240,00

220,00

400V-3ph

240,00

220,00

Klemtangenset 3 stuks

24,00

20,00

Klemtangenset 4 stuks

30,00

25,00

Verlengkabel 25 meter

8,00

6,00

Gjerde/Dust-Best kalkzandsteen blokken– en elementen knipper

weekprijs €

p/week bij 4 weken

VICARIO 10 TONMETER SNELOPBOUWKRANEN
OMV331NL M/TR

1200/450 kg Giek 22 mtr

8,5/17/34 m/min

400V-3ph

750,00

600,00

OMV360NL M/TR

2200/650 kg Giek 27 mtr

15/22/42 m/min

400V-3ph

825,00

700,00

8,00

6,00

Diem pallethaak draagvermogen 1.800 kg, zelfbalancerend, verstelbare vorken

60,00

40,00

Butti kraancontainer 500 liter, automatisch kiepsysteem

50,00

40,00

Kettingvoorloper 0,5 meter

15,00

12,00

Kettingviersprong 4 meter

35,00

25,00

Verlengkabel 25 meter

VERZEKERING
De huurgoederen worden door Bouwma Bouwmachines B.V. verzekerd en doorberekend tegen een tarief van 7% over de huursom per week.

Januari 2022

Prijzen excl. BTW, transport, montage & keuring.

BOUWMA.NL
UW PARTNER IN BOUWMACHINES EN AANNEMERSMATERIEEL

Verkoop - Verhuur - Lease - Reparatie - BMWT keuringen

BOUWMA BOUWMACHINES B.V.
Biesland 30 - 1948 RJ Beverwijk (NL)
tel. +31(0)251-229208*
E-mail: info@bouwma.nl - www.bouwma.nl

