HUURTARIEVEN
VACUÜMSYSTEEM capaciteit 40m3/uur
Van Zuylen
VZ40E230V

prijs
per dag

prijs
per week

€ 75,00

€ 300,00

prijs
per dag

prijs
per week

€ 75,00

€ 300,00

prijs
per dag

prijs
per week

€ 80,00

€ 320,00

prijs
per dag

prijs
per week

€ 125,00

€ 437,50

Rechthoekige zuignappen
VZ250250, met 4 hijsogen en stuuraansluiting
VZ350350, met 4 hijsogen en stuuraansluiting
VZ800800, met 4 zware hijsogen

prijs
per dag
€ 10,00
€ 10,00
€ 20,00

prijs
per week
€ 40,00
€ 40,00
€ 80,00

Langwerpige zuignappen
900x t/m 150 mm, met 2 hijsogen en stuuraansluiting
900x breder dan 150mm, 2 hijogen en stuuraansluiting
900x RWS profiel, met 2 hijsogen en stuuraansluiting

€ 10,00
€ 20,00
€ 25,00

€ 40,00
€ 80,00
€ 100,00

aandrijving: 220Volt
lossen van de last: handbediend met kogelkraan
uitvoering: verplaatsbaar op grote luchtbanden
toepassing: natuursteen en poreuze betonproducten
Huurprijs is incl. 10 m slang en excl. zuignap

Van Zuylen
VZ40B
aandrijving: handgestarte benzinemotor
lossen van de last: handbediend met kogelkraan
uitvoering: inhijsframe met palletsteek en hijsoog (vwl 3ton)
toepassing: nagenoeg alle betonproducten, zoals Stelconpl.
Huurprijs is excl. zuignap
Van Zuylen
VZ40BR
aandrijving: electrisch gestarte benzinemotor
lossen van de last: radiografisch
uitvoering: inhijsframe met palletsteek en hijsoog (vwl 3ton)
toepassing: nagenoeg alle betonproducten, zoals Stelconpl.
Huurprijs is excl. zuignap

VACUÜMSYSTEEM capaciteit 100m3/uur
Van Zuylen
VZ100BR
aandrijving: electrisch gestarte benzinemotor
lossen van de last: radiografisch
uitvoering: inhijsframe met palletsteek en hijsoog (vwl 3ton)
toepassing: nagenoeg alle betonproducten, zoals Stelconpl.
Huurprijs is excl. zuignap

ZUIGNAPPEN EN TOEBEHOREN VACUÜM

Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW en behoudens prijswijzigingen
Op alle huurovereenkomsten zijn onze verhuurvoorwaarden van toepassing.

Van Zuylen Rental - Sales telefoon: 0413-25 38 20

HUURTARIEVEN
ZUIGNAPPEN EN TOEBEHOREN VACUÜM - vervolgprijs
per dag

prijs
per week

€ 40,00

€ 160,00

€ 75,00

€ 300,00

€ 25,00

€ 100,00

Ontlast-kogelkraan met manometer
geschikt voor montage in vacuümslang

€ 10,00

€ 40,00

stuurtje met manometer en ontlastklep of -kraan
voor montage op geschikte nappen

€ 15,00

€ 60,00

prijs
per dag
€ 10,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 15,00

prijs
per week
€ 40,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 60,00

€ 10,00

€ 40,00

Zuignappen t.b.v. trottoirtegels
t.b.v. 6 tegels 30x30cm in halfsteensverband
4 hijsogen en stuuraansluiting
t.b.v. 9 tot 12 tegels 30x30cm in halfsteensverband
4 hijsogen en stuuraansluiting
Handhijsbeugel met zuignap voor tegels
2-pers. til-beugel met stevige handgrepen en ontlastkraan
zuignap geschikt voor banden en tegels
prima te gebruiken i.c.m. Van Zuylen VS12-220V
Ontlastkraan

Stuur

Hijsmiddelen
2-sprongketting, 1 ton, 0,8 m met inkort topschalm
2-sprongketting, 3 ton, 2 m met inkort topschalm
4-sprongketting, 1 ton, 1 meter
4-sprongketting, 3 ton, 1 meter
4 korte kettingen om zuignap onder hijsframe op te hangen
met bijbehorende harpsluitingen

SCHOONMAAKKOSTEN & BRANDSTOFKOSTEN VACUÜM
nettoprijs
€ 17,50
€ 5,00
variabel
variabel

Vacuümsystemen 40m3/uur
Zuignappen
Benzinekosten per liter
Dieselkosten per liter

KUNSTSTOF RIJPLATEN
prijs
per week
Rijplaten van kunststof 3.000 x 1.000 x 20 mm
Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW en behoudens prijswijzigingen
Op alle huurovereenkomsten zijn onze verhuurvoorwaarden van toepassing.

Van Zuylen Rental - Sales telefoon: 0413-25 38 20

HUURTARIEVEN
Gewicht: slechts ± 57 kg per stuk
Voorzien van handgrepen voor eenvoudig leggen
Geschikt voor zwaar verkeer

€ 3,00

KUNSTSTOF LOOPSCHOTTEN
prijs
per week
Loopschotten van kunststof 2.000 x 800 x 15 mm
Gewicht: slechts ± 22 kg per stuk
Voorzien van handgrepen voor eenvoudig leggen
Geschikt voor materieel tot ca. 15 ton

€ 1,80

RUBBER MATTEN
prijs
per week

Rubber matten afmetingen 10.000 x 1.000 x 5 mm (brede rib in lengterichting)
gewicht ± 78 kg per rol
eenvoudig te uit te leggen en op te rollen
geschikt voor voetgangers en licht verkeer

€ 10,00

SCHOONMAAKKOSTEN PLATEN & RUBBER MATTEN
Kunststof rijplaten 3.000 x 1.000 x 20 mm
Kunststof loopschotten 2.000 x 800 x 15 mm
Rubber matten 10.000 x 1.000 mm

nettoprijs
€ 3,00
€ 2,00
€ 15,00

TRANSPORTKOSTEN
Op aanvraag
Transportkosten zijn afhankelijk van de werklocatie en de hoeveelheid te huren materiaal

Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW en behoudens prijswijzigingen
Op alle huurovereenkomsten zijn onze verhuurvoorwaarden van toepassing.

Van Zuylen Rental - Sales telefoon: 0413-25 38 20

