
VERHUURASSORTIMENT

MEETINSTRUMENTEN

Lasers
Roterende laser

Dubbel afschotlaser

Rioolaser

Laser ontvanger
Machine ontvanger  360°

Magneetklem t.b.v. machine ontvanger

Handsondeerapparaat

Waterpas instrument  incl. statief en baak

Kabel en leiding zoek apparatuur
Kabeldetector Cat.

Kabeldetector Cat uitgebreid incl. dieptemeting

Metaaldetector (putdeksel detector)

Gasdetectiemeter (meervoudig)

TRIL- EN VERDICHTINGSAPPARATUUR

Tril apparatuur
Trilplaat groot (6 ton's) excl. Brandstof

Trilplaat middel (3 ton's) excl. Brandstof

Trilplaat klein (2 ton's) excl. Brandstof

Trilstamper excl. Brandstof

Trilplaat klein incl. watertank excl. Brandstof

t.b.v. asfalt werkzaamheden

VERKEERSMAATREGELEN

Verkeers afzetting
Afzethek 2,5 mtr

Buispaal 1,5 mtr

Buispaal 2 mtr

Buispaal 3 mtr

Grondpot

Routepijl

Tekstbord 0,90 x 0,60 m geel excl. tekst

Tekstbord 0,90 x 0,60 m geel, inclusief paal  en grondpot excl. tekst

Tekstbord 0,60x0,40m geel zonder paal/grondpot excl. tekst

Verkeersbord  0,80 m

Verkeers kegel  0,80

Geleidebaak met voet

Aktiewagen  

Aktiewagen rws lampenpijl accu's (excl.aggregaat)

Compleet figuur 7,11 ½ baanafzetting incl. kegels/bakens

Mobiele VRI installatie per set van 2 verkeerslichten
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Ook kunnen wij voor u plakteksten t.b.v. verkeersafzetting verzorgen.

Bouwhekwerk incl. voet en klem
Bouwhekwerk incl. voet en klem afmeting bxh 3,5m x 2,10 m per meter

Dranghek 2,5 meter lang per meter

KLEIN MATERIAAL

Pomp apparatuur.
Vuilwaterpomp 50 m³ per uur incl. slangen

Schoonwaterpomp 

Dompelpomp

Waterzuiger

Stratenmakers benodigdheden
Bandenzaag Ø 350 excl. slijtage diamant

Bandenzaag Ø 400  excl. slijtage diamant

Muurzaag electrisch Husqvarna excl. slijtage diamant

Asfalt/betonzaag op wielset excl. slijtage diamant

Stenenknipper

Tegeldonkey groot formaat

Vacuumset tot 400 kg

Vacuumset tot 2500 kg excl. brandstof

Materieel t.b.v. bouwwerk
Verlengsnoer 25 mtr

Betonmolen

Beton trilnaald Wacker

Bouwdroger

Specie mixer 220 volt

Sleuvenzaag muur incl. stofzuiger met stofzak excl. slijtage diamant

Slijtage diamant € 10,-- per mm samen voor de 2 zaagbladen

Gemotoriseerde grondboor benzine incl. Ø90mm of Ø200 mm boor

Grondboor Ø 80 mm

Compressor 240 l/pm max 8 bar

Haakse slijper Ø 115 mm excl. slijpschijven

Haakse slijper Ø 185 mm excl. slijpschijven

Boormachine (benzine motor)

Boormachine (benzine motor) t.b.v. wavin excl slijtage diamant

Boormachine  max. Ø 13 mm excl. boren

Boormachine  max Ø 20 mm excl. boren 

Diamant boormachine elect 220 volt

Tafelzaagmachine excl. slijtage diamant ad. € 25,-- per mm

Elektrische breekhamer 5kg

Elektrische breekhamer 10kg

Dakbrander excl. gasfles

Kettingzaag incl. beschermende kleding en helm excl. Brandstof

Lastrafo t.b.v. rolmaplast
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PVC boor tbv klik inlaat (wavin)
Pvc boor  Ø 125 mm

Pvc boor  Ø 160 mm

Transport
Aanhangwagen tandemaster 2 ton's

Trilplaat aanhanger

Auto oprijwagen 3,5 ton's

Overig
Bladblazer

Benzine heggeschaar excl. brandstof

Motorrolbezem

Minishovel

Portofoons set á 2 stuks 

Verticuteermachine excl. brandstof

Tuinfrees 60 cm excl. brandstof

Hijs benodigdheden
Stelconhaken tweesprong

Kolk evenaar

Hijs knobbel 1,5 / 2,5 ton.

Hijs knobbel 3 / 5  ton.

Opslag containers.

Schaftwagen 6 pers. incl. aggregaat 220 volt snelweg uitvoering

Compressoren
Dieselgedreven compressor met een werkdruk tot 8 bar 2,6 m³ / min.

incl. sloophamer/beitels en slangen

excl.brandstof

Rijplaten
Rijplaten kunststof 3,00 x 1,00 x 20 mm per plaat   

Laden rijplaten á € 4,00

Lossen rijplaten á € 4,00

Schoonmaakkosten á € 15,00

GRAAFMACHINES
Minigraafmachine Wacker Neuson 803 excl. brandstof

Rupsdumper (gemotoriseerde kruiwagen) excl. brandstof

STROOMVOORZIENING

Stroom voorziening
Aggregaat 2,2 kva benzine 230 volt excl. brandstof

Aggregaat  4 kva benzine 230 volt excl. brandstof

Aggregaat  6 kva diesel 230 volt excl. brandstof

Mobiele lichtmast max. hoogte 9 mtr excl. brandstof,

aggregaat 5 kva met 4 x 1000 watt kwikdamp lampen
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RIOOLAFSLUITERS

Rioolafsluiter plaat
1 delig Ø 20 cm

30 cm

40 cm

50 cm

60 vm

70 cm

2 delig Ø 60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

120 cm

125 cm

3 delig Ø 150 cm

Eivormig 1 delig

25 x 37,5 cm

30 x 45 cm

35 x 52,5 cm

40 x 60 cm

50 x 75 cm

Eivormig 2 delig

60 x 90 cm

70 x 105 cm

80 x 120 cm

Cilinderbal afsluiters Ø
70 - 150

100 - 200

150 - 250

200 - 400

300 - 600

500 - 1000

ASFALTMACHINES / ASFALTWALSEN / BOORWAGEN

Asfaltverhuur
Sinds 2006 zijn wij gestart met de verhuur van walsen en asfaltafwerkmachines in diverse uitvoeringen.

Wij kunnen onderzoekswerkzaamheden voor u uitvoeren aan verhardingen en funderingen.

Hiervoor zijn wij in het bezit van een volledig automatisch uitgevoerde asfaltkern boorwagen.

We kunnen zowel vooronderzoek als opleveringscontroles voor u uitvoeren.

Ook onderzoeken we asfalt op teerhoudendheid d.m.v. de DLC methode.

Huurkosten
Boorwagen incl. bemanning per locatie
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Asfalt boorwerk per kern (max. dikte 20 cm) per kern

Fundatie boorwerk per kern (max dikte 20 cm) per kern

Asfalt wals  2,5 ton's excl. brandstof en transport

Asfalt wals  3 ton's excl. brandstof en transport

Asfalt wals  4 ton's excl. brandstof en transport

Zelfrijdende trilwals 7,5 ton's excl. brandstof en transport

Asfalt machines
Vögele super 800 exclusief transport, bediening en brandstof 

Vögele 1300 exclusief transport, bediening en brandstof 

Dagtarief van 0 tot 8 uur

Transportkosten afhankelijk van lokatie

Machinist / arbeider € 40,00 per uur van huis tot thuis op ma t/m vr van 06.00-18.00 uur

Voor uren buiten deze tijden geldt een urentoeslag

Alle overeenkomsten en leveringen geschieden volgens onze algemene huurvoorwaarden.

Indien materialen niet schoon retour komen worden achteraf schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Het kan zijn dat het door u gezochte product nog niet op onze lijst staat vermeld.

Neem dan telefonisch contact op en indien mogelijk verzorgen wij het door u gezochte product alsnog.

Verhuur- en handelsonderneming 

HAMÉ

Lichtenhorststraat 33

6942 GS  DIDAM

Heinie Hageman

Mobiel : 06-51837732


