


Dag huurprijs

€ 34,95

HUREN

REINIGEN 

BEHANGEN

BOREN EN BREEKHAMERS

ZAGEN

Dag huurprijs

€ 29,95

Dag huurprijs

€ 13,95

€ 47,-

Dag huurprijs Borg

€ 34,95 € 200,-

Eigen risico

€ 100,-

€ 200,-

€ 44,95 € 150,-

€ 100,-

€ 250,-
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€ 47,50 € 350,-

€ 200,-

€ 350,-

€ 49,95 € 225,-

€ 150,-

€ 225,-

€ 24,95 € 150,-

€ 100,-

€ 150,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

Borg

€ 200,-

Eigen risico

€ 100,-

€ 150,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50,-

Borg

€ 200,-

Eigen risico

€ 150,-

€ 300,-

€ 350,-

€ 200,-

€ 350,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50

€ 2,50

Borg

€ 300,-

Eigen risico

€ 150,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50

€ 300,-

Let op: er zijn accessoires nodig 

Let op: er zijn accessoires nodig 

€ 22,50 € 300,-

€ 150,-

€ 300,-

€ 2,50

€ 17,50 € 100,-

€ 50,-

€ 100,-

€ 2,50



OVERIGE

Dag huurprijs Borg

€ 19,95 € 100,-

Eigen risico

€ 0,-

€ 100,-

€ 23,- € 200,-

€ 100,-

€ 200,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50

€ 2,50

€ 19,95 € 100,-

€ 0,-

€ 100,-

€ 2,50
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ACCESOIRES

Product Prijs Koop

Diamantzaagblad SC 660 € 42,-

Prijs huur
per 0,5mm

€ 1,35

€ 2,50

Diamantzaagblad GC 2010 

€ 94,50 € 6,50

Beitel 50 x 360

€ 40,50

€ 30,- -

€ 27,50

Zaagblad Handmachine

Beitel 32 x 400 -

Tapijt Shampoo € 20,95

€ 34,95 € 250,-

€ 150,-

€ 250,-

€ 2,50,

mm

9 mm

7,4 mm

10 mm

-

-

--

€ 6,50 € 100,-

€ 0

€ 100,-

€ 2,50

€ 8,50 € 50,-

€ 0,-

€ 50,-

€ 2,50

€ 6,50 € 50,-

€ 0,-

€ 50,-

€ 2,50

Heeft u accessoires nodig? 
U kunt bij ons diverse beitels en shampoos kopen. 

De zaagbladen kunt u huren of kopen. Indien u een zaagblad huurt, brengt u het blad 
samen met de gehuurde machine weer terug. De prijs van het blad wordt dan als 
volgt berekend:

 Opmeting bij ophalen en retourneren.
 Afhankelijk van de diameter en het type blad, is er een eenheidsprijs per 0,5 mm.
 De maximale slijtageprijs per blad is gelijk aan de verkoopprijs.

Let op: voor het gebruik van sommige gereedschappen zijn er accessoires nodig om 
de gereedschappen te kunnen gebruiken. 



Zo werkt gereedschapverhuur bij AUTORADAM 

HUREN

RETOURNEREN

KLUSSEN

BETALEN

1

2

3

4

RESERVEREN

RESERVEREN

Telefonisch of online reserveren:
Neem contact op via: 088 – 035 12 12 
www.autoradam.nl/gereedschapverhuur

HUREN

Wij vragen om een legitimatiebewijs. Alleen op vertoning van een 
geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart, kunnen wij de 
benodigde gereedschappen meegeven.

KLUSSEN

Wij bieden de handleidingen ook online aan. Kijk op 
www.autoradam.nl voor de online handleidingen.  

RETOURNEREN

Wij controleren samen de gereedschappen.  Bij huur van accessoires 
zal het verbruik gemeten worden.  

BETALEN

Is er gebruik gemaakt van accessoires, dan worden deze nog in 
rekening gebracht. De borg storten wij z.s.m. terug*. 

* Voor elke verhuring vragen wij een waarborgsom. Deze kunt u contant of met pin betalen. 
Als het gehuurde artikel in goede staat bij ons terugkomt, krijgt u de waarborgsom retour. De hoogte van de waarborgsom is afhankelijk van het gehuurde artikel. 
Alle waarborgsommen worden uit veiligheidsoverwegingen niet contant teruggegeven, maar storten wij binnen drie werkdag op uw bankrekening.

http://www.autoradam.nl/gereedschapverhuur
http://www.autoradam.nl/


REINIGEN



Hogedrukreiniger
130 bar 

Hogedrukreiniger voor regelmatig gebruik bij het schoonmaken van grote 
oppervlakken. Uitgerust met een duurzaam aluminium pomphuis en RVS plunjers. 
Ideaal voor het reinigen van o.a. stoepen, terrassen en muren. De betrouwbare 
motor zorgt voor een lange levensduur en een laag geluidsniveau. Voorzien van 
10 meter waterslang tussen de machine en de spuitlans.

 Maximale druk: 130 bar

 Max. wateropbrengst: 450 l/uur

 Gewapende rubber slang

 Spuitlans: kunststof

 Reinigingsmiddelentank ingebouwd

* Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, 
reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en 
brand-/diefstalregelingen.

Per dag
max. 24 uur

€ 29,95

Dag huurprijs

€ 29,95

Borg

€ 200,-

Eigen risico

€ 100,-

€ 150,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50,-

Dag huurprijs incl. BTW*



Tapijtreiniger
Professional
Het perfecte systeem voor een hygiënisch schoon tapijt

Vuildeeltjes maken uw tapijt tot een voedingsbodem voor 
bacteriën, ze tasten de vezels aan en laten de kleuren 
verbleken. Daarom heeft uw tapijt zo nu en dan een 
schoonmaak beurt nodig. U houdt een hygiënisch schoon 
tapijt over, met fris ruikende vezels die tegen snelle 
hervervuiling bestand zijn. De kleuren lijken weer als nieuw.

Ook voor bescherming tegen allergieën
Uit allergieonderzoek is gebleken: HAGERTY werkt anti-
allergeen en helpt om allergieën ten gevolge van huisstofmijt 
te voorkomen. * Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, 

reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en 
brand-/diefstalregelingen.

Per dag
max. 24 uur

€ 22,50

Dag huurprijs

€ 29,95

Borg

€ 200,-

Eigen risico

€ 100,-

€ 150,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50,-U kunt bij ons speciale tapijt shampoo kopen.

 TIP: neem voor de zekerheid extra tapijt shampoo mee. U betaalt bij het inleveren alleen voor de tapijt shampoo 
die u daadwerkelijk hebt gebruikt.

Let op: er zijn accessoires nodig om dit product correct te kunnen gebruiken.

Dag huurprijs

€ 22,50

Borg

€ 300,-

Eigen risico

€ 150,-

€ 300,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50,-

Dag huurprijs incl. BTW*



BEHANGEN



Behangafstomer
Steamforce Pro

De Wagner SteamForce Pro is een professionele behangafstomer. 

Dit stoomapparaat is een zeer krachtig systeem in combinatie met een stevige, 
lichtgewicht stoomplaat. Het toestel kan doordringen tot verschillende lagen 
behang. Met de grote watertank van 7,5 liter is het mogelijk om effectief tot wel 
90 minuten behang af te stomen. Perfect voor de grote klussen. De waterniveau-
indicator informeert wanneer (her)vullen nodig is. De geïsoleerde slang 
beschermt tegen de hitte van de stoom. Bovendien beschikt de SteamForce Pro 
over een geïntegreerde ‘opstap’, te gebruiken als werkplatform waardoor een trap 
veelal overbodig is.

 Type artikel: Behangafweker

 Nominaal opgenomen vermogen:2.750 W

 Max. damptijd: 90 min

 Kuipinhoud: 7,5 l

 Slang lengte: 5 m

 Gewicht dampplaat: 8.100 g

Dag huurprijs incl. BTW*

* Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, 
reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en 
brand-/diefstalregelingen.

Per dag
max. 24 uur

€ 13,95

Dag huurprijs

€ 13,95

Borg

€ 300,-

Eigen risico

€ 150,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50,-

€ 300,-



BREEKHAMERS



Bosch Boorhamer
Professional

De GSH 11 VC Professional met Vibration Control is de krachtigste machine in het Bosch SDS max 
breekhamersegment met snoer. De extreem krachtige motor maakt ultieme beitelprestaties 
mogelijk met een uitstekende slagenergie van 23 J. 

Het typische breekhamerontwerp is ideaal voor verticale sloopklussen en intensieve 
beitelwerkzaamheden. Deze machine is perfect voor verticaal beitelen in beton en steen

Extra functies omvatten een continuschakelaar, constant toerental, toerentalinstelling, Vario-Lock 
en Vibration Control.

 Nominaal opgenomen vermogen: 1.700 W

 Slagenergie: 23 J

 Aantal slagen bij nominaal toerental: 900 – 1.700 min-1

 Gewicht: 11,4 kg

 Afmetingen gereedschap (breedte): 110 mm

 Afmetingen gereedschap (lengte): 680 mm

 Afmetingen gereedschap (hoogte): 236 mm

 Gereedschaphouder: SDS max

 Spanning, elektrisch: 230 V

Dag huurprijs incl. BTW*

* Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor slijp- en slijtage, transport en toeslag voor verlagen 
eigen risico.

U kunt bij ons beitels kopen. 

 TIP: neem voor de zekerheid extra beitels mee. U betaalt bij het inleveren alleen voor de beitels die u daadwerkelijk 
hebt gebruikt.

 Geef bij u bestelling aan hoeveel beitels u denkt nodig te hebben, wij zorgen ervoor dat deze voor u klaarliggen. 

Let op: er zijn accessoires nodig om dit product correct te kunnen gebruiken.

Per dag
max. 24 uur

€ 34,95

Dag huurprijs

€ 34,95

Borg

€ 200,-

Eigen risico

€ 150,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50,-

€ 300,-



Bosch Sloophamer zwaar
Professional

De GSH 16-30 Professional met Vibration Control en 30 mm zeskant-bithouder is 
de universele machine in het Bosch breekhamersegment met snoer. De 
buitengewoon krachtige motor kan een uitstekende slagenergie van 41 J leveren 
en zorgt zo voor een ongelooflijk hoge materiaalafname.

De eenvoudige wendbaarheid en lage trillingen maakt perfect hanteren mogelijk. 
Deze machine is bestemd voor breekwerkzaamheden in beton en steen. 

 Nominaal opgenomen vermogen: 1.750 W

 Slagenergie: 41 J

 Aantal slagen bij nominaal toerental: 1.300 min-1

 Gewicht: 16,5 kg

 Afmetingen gereedschap (breedte): 255 mm

 Afmetingen gereedschap (lengte): 760 mm

 Gereedschaphouder: 30-mm-binnenzeskant

 Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte): 360 x 885 x 225 mm

 Spanning, elektrisch: 230 V

Dag huurprijs incl. BTW*

* Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, 
reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en 
brand-/diefstalregelingen.

Per dag
max. 24 uur

€ 47,-

Dag huurprijs

€ 47,-

Borg

€ 350,-

Eigen risico

€ 200,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50,-

€ 350,-

U kunt bij ons beitels kopen. 

 TIP: neem voor de zekerheid extra beitels mee. U betaalt bij het inleveren alleen voor de beitels die u daadwerkelijk 
hebt gebruikt.

 Geef bij u bestelling aan hoeveel beitels u denkt nodig te hebben, wij zorgen ervoor dat deze voor u klaarliggen. 

Let op: er zijn accessoires nodig om dit product correct te kunnen gebruiken.



ZAGEN

SNIJDEN



Bosch Cirkelzaag
Professional
De invalzaag GKT 55 GCE Professional met snoer zaagt uiterst precies en zuiver in een groot aantal 
materialen. De hoogwaardige machinecomponenten, het precisiezaagblad en bijpassende 
geleiderailsysteem zorgen voor extreem nauwkeurige resultaten. Het efficiënte stofafzuigsysteem en 
zaagblad met gereduceerd geluid van de zaag maken het werken comfortabel, vooral in binnenruimtes. 
Verder kan door de variabele toerentalinstelling in een groot aantal materialen worden gezaagd.

Deze machine is bestemd voor formaat- en invallend zagen in hout, samengestelde houtmaterialen, 
spaanplaat en plaatmateriaal evenals aluminium en Acrylglas. 

 Nominaal opgenomen vermogen: 1.400 W

 Onbelast toerental: 3.600 – 6.250 min-1

 Gewicht: 4,7 kg

 Zaagbladborings-Ø: 20 mm

 Zaagbladdiameter: 165 mm

 Geleideplaat: 310 x 240 mm

 Hellingshoek: -1 - 47°

 Afmetingen gereedschap (lengte): 367 mm

 Afmetingen gereedschap (hoogte): 231 mm

 Kabellengte: 3,9 m

 Spanning, elektrisch: 230 V

 Zaagdiepte zonder geleidingsrail: 57 mm

 Zaagdiepte zonder geleidingsrail (45°): 42 mm

Dag huurprijs incl. BTW*

* Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, 
reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en 
brand-/diefstalregelingen.

Per dag
max. 24 uur

€ 47,50

U kan bij ons een zaagblad huren of kopen. Als u een zaagblad huurt, brengt u hem samen met de machine 
weer terug. De prijs van het zaagblad wordt dan als volgt berekend:

 Opmeting bij ophalen en retourneren.
 Afhankelijk van de diameter en het type blad, is er een eenheidsprijs per 0,5 mm.
 De maximale slijtageprijs per blad is gelijk aan de verkoopprijs.

Let op: er zijn accessoires nodig om dit product correct te kunnen gebruiken

Dag huurprijs

€ 47,50

Borg

€ 350,-

Eigen risico

€ 200,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50,-

€ 350,-



Bosch Tafelzaag
Professional 
De GTS 635-216 Professional is de compacte, maar krachtige, tafelzaag voor multifunctionele 
doeleinden. Het motorvermogen van 1600 W is ideaal voor een zaaghoogte tot max. 70 mm en 
voor een schulpcapaciteit tot max. 635 mm. Het lage gewicht van slechts 22 kg, de ergonomische 
handgrepen en beschermende opbergmogelijkheid op de machine maken transport echt 
gemakkelijk en veilig. De tafelzaag werkt uiterst nauwkeurig en is door de geïntegreerde 
duwslede, tafelverbreding en tafelverlenging uitzonderlijk veelzijdig.

De GTS 635-216 Professional is ontworpen voor het zagen van aangepaste formaten, schulpen en 
verborgen zaagsneden, vooral bij plaatmateriaal, hout, samengestelde houtmaterialen en 
laminaat. 

 Nominaal opgenomen vermogen: 1.600 W

 Tafelgrootte: 500 x 658 mm

 Afmetingen machine (breedte x lengte x hoogte): 658 x 500 x 332 mm

 Onbelast toerental: 5.500 o.p.m.

 Zaagbladdiameter: 216 mm

 Zaaghoogte 90°: 70 mm

 Zaaghoogte 45°: 50 mm

 Zaagbladborings-Ø: 30 mm

 Hellingsinstelling: 45 ° L / 0 ° R

 Gewicht: 22 kg

 Max. zaagcapaciteit rechts: 635 mm

 Netspanning: 240 V

Dag huurprijs incl. BTW*

* Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, 
reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en 
brand-/diefstalregelingen.

U kan bij ons een zaagblad huren of kopen. Als u een zaagblad huurt, brengt u hem samen met de machine 
weer terug. De prijs van het blad wordt dan als volgt berekend:

 Opmeting bij ophalen en retourneren. 
 Afhankelijk van de diameter en het type blad, is er een eenheidsprijs per 0,5 mm.
 De maximale slijtageprijs per blad is gelijk aan de verkoopprijs.

Let op: er zijn accessoires nodig om dit product correct te kunnen gebruiken

Per dag
max. 24 uur

€ 49,95

Dag huurprijs

€ 49,95

Borg

€ 225,-

Eigen risico

€ 150,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50,-

€ 225,-



Makita Kettingzaag
35 cm

De Makita kettingzaag is door de compacte bouw en laag gewicht ideaal voor 
snoeiwerkzaamheden. Professionele kettingzaag met lage trillingen, lage 
geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen.

 Hoge kettingsnelheid, 20 m/s, voor een goed snoeiresultaat.

 Type motor: BL-motor

 Elektrische rem: vink 

 Var. toerenregeling (schakelaar): vink

 Accubeveiliging: vink

 Softgrip: vink 

Dag huurprijs incl. BTW*

* Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, 
reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en 
brand-/diefstalregelingen.

Per dag
max. 24 uur

€ 24,95

Dag huurprijs

€ 24,95

Borg

€ 150,-

Eigen risico

€ 100,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50,-

€ 150,-



Makita Sleuvenzaag
230V

De Makita Sleuevenzaag is een compacte machine voor het infrezen van leiding 
en elektra sleuven tot max. diepte van 30 mm. Voorzien van softstart voor een 
rustige start en een constant toerental, ook onder een hogere belasting. Uitgerust 
met SJS-veiligheidsysteem voor het absorberen van schokken bij het vastslaan. 
Extra duurzaam: gepatenteerd ankerontwerp die motor beschermd tegen gruis.

Soepel droog zagen in steen, beton, cementplaten, kalkzandsteen en gipsplaten.

 Max. slijpbreedte: 30 mm

 (Veiligheids)slipkoppeling

 Softgrip

 Volt (spanning): 230 V

 Opgenomen vermogen: 1400 Watt

Dag huurprijs incl. BTW*

* Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, 
reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en 
brand-/diefstalregelingen.

U kan bij ons een zaagblad huren of kopen. Als u een zaagblad huurt, brengt u hem samen met de machine 
weer terug. De prijs van het blad wordt dan als volgt berekend:

 Opmeting bij ophalen en retourneren
 Afhankelijk van de diameter en het type blad, is er een eenheidsprijs per 0,5 mm.
 De maximale slijtageprijs per blad is gelijk aan de verkoopprijs.

Let op: er zijn accessoires nodig om dit product correct te kunnen gebruiken

Per dag
max. 24 uur

€ 44,95

Dag huurprijs

€ 44,95

Borg

€ 150,-

Eigen risico

€ 100,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50,-

€ 250,-



Makita Diamantsnijder
125 mm 

De Makita Diamantsnijder is een volband diamantschijf voor nat gebruik. De 
aardlekschakelaar is in het snoer opgenomen. De diamantsnijder heeft een 
verchroomde zoolplaat tegen corrosie. Zowel de snijhoek als de diepte zijn 
instelbaar.

 Diameter schijf: 125 mm

 Asgat schijf: 20 mm

 Blad dikte: 1,0 - 2,1 mm

 Max. cap. snijdiepte 0°: 41,5 mm

 Max. cap. snijdiepte 45°: 26 mm

Dag huurprijs incl. BTW*

* Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, 
reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en 
brand-/diefstalregelingen.

U kan bij ons een diamantblad huren of kopen. Als u een diamantblad huurt, brengt u hem samen met de 
machine weer terug. De prijs van het blad wordt dan als volgt berekend:

 Opmeting bij ophalen en retourneren
 Afhankelijk van de diameter en het type blad, is er een eenheidsprijs per 0,5 mm.
 De maximale slijtageprijs per blad is gelijk aan de verkoopprijs..

Let op: er zijn accessoires nodig om dit product correct te kunnen gebruiken

Per dag
max. 24 uur

€ 34,95

Dag huurprijs

€ 34,95

Borg

€ 200,-

Eigen risico

€ 100,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50,-

€ 200,-



Scheppach Stenenknipper

Dag huurprijs incl. BTW*

* Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, 
reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en 
brand-/diefstalregelingen.

Per dag
max. 24 uur

€ 17,50

Dag huurprijs

€ 17,50

Borg

€ 100,-

Eigen risico

€ 50,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50

€ 100,-

De Scheppach HSC130 Steenknipper is geschikt voor bestraten.  
Met een steensplitter kunnen stenen zeer eenvoudig geknipt 
worden.

Kenmerken:
 Licht in gewicht maar toch robuust voor de beste resultaten
 Voor het knippen van samengesteld steen, platen, composiet 

in verschillende maten
 Massieve constructie
 Knipt precies en nauwkeurig
 Messen met een lange levensduur, makkelijk te verwisselen en 

te vervangen
 Kniphoogte minimaal: 25 mm / Kniphoogte maximaal: 140 mm
 Kniphoogte maximaal: 330 mm



OVERIGE



Eurom Heater 
3000W

Vind u het ook zo vervelend om koude handen te krijgen bij klusjes in de garage of 
schuur? Met de Eurom EK3301 elektrische kachel is dat verleden tijd. Door de capaciteit 
van maar liefst 3000 W en de thermostaat heeft u uw omgeving ook snel op de gewenste 
temperatuur. Door de koude-lucht-ventilator is de EK3301 ook in de zomer te gebruiken.

 Capaciteit: 0-1500-3000 Watt

 Aansluitspanning: 230/50 V/Hz

 Element: RVS

 Isolatieklasse: IP24

 Motorvermogen: 40 Watt

 Thermostaat: Ja

 Koudelucht-ventilator: Ja

 Oververhittingsbeveiliging: Ja

 Omkasting: Metaal

 Model: Staand

 Afmetingen: 35,5x28,5x44 cm

 Gewicht: 6,4 kg

Dag huurprijs incl. BTW*

* Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, 
reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en 
brand-/diefstalregelingen.

Per dag
max. 24 uur

€ 19,95

Dag huurprijs

€ 19,95

Borg

€ 100,-

Eigen risico

€ 0,-

€ 100,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50,-



Kamersteiger Smal 

Deze professionele kamersteiger is geschikt voor klussen in en om het huis. 

Met een smal frame van 0.75 meter past hij door een deuropening. De RS 
TOWER 44 heeft een vouwdeel in het frame. Zo zet je hem eenvoudig op. 
Bovendien neemt hij weinig ruimte in als je hem weer afbreekt.

 Vouwbaar dus compact

 Houten platform

 Wielen met rubberen loopvlak: Ø 125 mm wielen met een rubberen 
loopvlak. 

Dag huurprijs incl. BTW*

* Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, 
reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en 
brand-/diefstalregelingen.

Per dag
max. 24 uur

€ 23,-

Dag huurprijs

€ 23,-

Borg

€ 200,-

Eigen risico

€ 100,-

€ 200,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50,-



Makita Heggenschaar
55 cm

De Makita elektrische heggenschaar heeft een maximale snijcapaciteit van 
550 mm. De heggenschaar heeft een superieure aandrijving middels 
gehard stalen tandwielen in lichte magnesium behuizing. Voorzien van 2-
zijdig geslepen enkelsnijdend mes. Door mechanische rem stopt het mes 
binnen 0,2 seconde voor optimale veiligheid. Voor links- en rechtshandigen 
dankzij 3-voudige achter greep.

 (Veiligheids)slipkoppeling

 Volt (spanning): 230 V

 Opgenomen vermogen: 670 Watt

 Afm. Lxbxh: 1010x236x203 mm

 Gewicht (EPTA): 4,3 kg

Dag huurprijs incl. BTW*

* Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, 
reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en 
brand-/diefstalregelingen.

29,95

Per dag
max. 24 uur

€ 19,95

Dag huurprijs

€ 19,95

Borg

€ 100,-

Eigen risico

€ 0,-

€ 100,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50,-



Zandtrilmachine

De Scheppach HP800S trilplaat is een compacte, robuuste en lichte 
trilplaat. Het apparaat is veelzijdig en gebruiksvriendelijk.

Kenmerken:

 Plaatgrootte: 495 x 320 mm

 Trildruk: 8200 Newton

 2,8 PK motor

 Hoge voorwaartse snelheid - voor geweldige prestaties

 Inclusief matten voor bestratingswerkzaamheden

 Automatisch verloop wat de machine nog gebruiksvriendelijker maakt

Dag huurprijs incl. BTW*

* Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, 
reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en 
brand-/diefstalregelingen.

Per dag
max. 24 uur

€ 34,95

Dag huurprijs

€ 34,95

Borg

€ 250,-

Eigen risico

€ 150,-

€ 250,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50,-

De zandtrilmachine werkt op benzine en wordt zonder brandstof verhuurd. 
U krijgt een lege jerrycan mee. 

Let op: er zijn accessoires nodig om dit product correct te kunnen gebruiken.



Moker
3 KG

Dag huurprijs incl. BTW*

* Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, 
reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en 
brand-/diefstalregelingen.

Per dag
max. 24 uur

€ 6,50

Dag huurprijs

€ 6,50

Borg

€ 50,-

Eigen risico

€ 0,-

€ 50,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50,-
Deze moker is ideaal voor sloopwerk. 



Palenstamper
12 cm 

Deze palenstamper is geschikt voor het in de grond slaan van palen 
met een doorsnede van 12 cm.

Dag huurprijs incl. BTW*

* Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, 
reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en 
brand-/diefstalregelingen.

Per dag
max. 24 uur

€ 8,50

Dag huurprijs

€ 8,50

Borg

€ 50,-

Eigen risico

€ 0,-

€ 50,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50,-



Grondboor
10 cm 

Deze grondboor is geschikt voor het maken van gaten voor palen met 
een doorsnede van 10cm. De grondboor is geproduceerd uit verzinkt 
staal wat roesten tegengaat en hierdoor dus een lange levensduur 
heeft. De totale lengte van de grondboor is 122 cm. 

De boor is voorzien van rubberen antislip handvaten.

Dag huurprijs incl. BTW*

* Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, 
reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en 
brand-/diefstalregelingen.

Per dag
max. 24 uur

€ 6,50

Dag huurprijs

€ 6,50

Borg

€ 50,-

Eigen risico

€ 0,-

€ 50,-

Verlaag uw eigen risico

€ 2,50,-


