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Welkom bij MDB
VLOT, VEILIG, VERNIEUWEND

klein materieel

Voor u ligt het (digitale) huurboek van MDB. Met daarin het antwoord op alle directe
materieelvragen wat betreft mogelijke bouwprojecten, renovatie en dienstverlening - of
deze nu groot of klein zijn, complex of rechttoe rechtaan. De catalogus biedt u het overzicht:
wat hebben we allemaal voor u, wat zijn de specificaties, wat zijn de prijzen, de voorwaarden?
MATERIEEL EN MEER
Goed materieel is van cruciaal belang voor elk bouwproject, of het nu gaat om een simpele verbouwing
of om grote, ingewikkelde projecten in de woningbouw, infra- of utiliteitssector.

bouwplaatsvoorziening

Maar MDB is meer dan alleen het materieel. MDB is vooral ook de optelsom van jarenlange ervaring, kennis
en kunde op het gebied van materieel en engineering, bouwplaatsinrichting, steigers en ondersteuningen,
duurzaamheid en innovatie, bekisting en logistiek, wettelijke en technische eisen, inspecties en keuringen.

onderkomens

SCHERP, VLOT, SLIM ÉN SAMEN
Natuurlijk doen we bij MDB ons uiterste best om zo scherp en zo vlot mogelijk te zijn. Maar dat is niet het
enige dat telt. Uit ervaring weten we: met een goed en gedegen advies kunnen we vaak nog meer geld voor
u verdienen dan alleen met een scherp huurtarief. Ook weten we of en hoe u tijd en geld kunt besparen met
energiebesparende maatregelen, ander materieel of een nét iets andere logistieke bouwplaatsinrichting. Stel
ons op de proef en laat MDB met u meedenken!
Het gaat – meer dan ooit – om vertrouwen, partnership en (keten)samenwerking, het beste met elkaar
delen. Samen kosten besparen, tijd winnen en meer rendement halen - in kwaliteit en in duurzaamheid.
Dat is waar we voor staan! Geen losse flodders, maar structurele samenwerkingen, gericht op win-win.

systeem
bekisting

VRAGEN?
We horen het graag!
088 – 099 88 99
MDB B.V.

steigers en
ondersteuningen
emballage

Beter starten =
meer winst bij de finish
index

Pagina 3

MDB

inleiding

verticaal
transport

Wat betekent MDB
MDB = EEN STERKE BUNDELING VAN KRACHTEN

klein materieel

MDB (de naam staat voor Materieeldienst Bergambacht) is ontstaan door de technische diensten en kennis
van een aantal grote TBI-bedrijven samen te brengen in één sterke, goed georganiseerde materieeldienst.
MDB is één van de grootste leveranciers van bouwmaterieel in dit land en behoort in haar
branche tot het topsegment. Vanuit onze 75.000 m2 tellende vestiging in Bergambacht voorzien
we grote én kleine bouwprojecten van A tot Z in topmaterieel.

bouwplaatsvoorziening

Dat we onderdeel zijn van de TBI-groep maakt MDB tot een innovatieve, krachtige, betrouwbare
partner met de ruimte om te investeren in materieel en technische oplossingen, branche-overleg
en de uitbreiding van kennis. Zodat we onze klanten volledig van dienst kunnen zijn.

WAT KUNT U VERWACHTEN VAN MDB?

onderkomens

1. VERHUUR EN LEVERING
Ons verhuurassortiment bestaat uit universeel inzetbaar materieel dat voldoet aan alle veiligheidsen kwaliteitseisen. Voordat wij het komen leveren (of u het komt halen) wordt alles gecontroleerd
en gekeurd.
2. ADVIES, BEGROTINGEN EN MAATWERKOPLOSSINGEN
Vanuit de opgetelde en jarenlange ervaringen bij tal van bouwprojecten – in allerlei sectoren van
de bouw – denken we graag met u mee:
bij het plannen en organiseren van materieel

systeem
bekisting

bij het opstellen en indienen van aanbestedingen (scherper aanbesteden dankzij slimmere
materieeloplossingen)
bij het vinden van maatwerkoplossingen, bijvoorbeeld waar het gaat om complexe (binnenstedelijke)
bouwlocaties of delicate bouwprojecten (renovatie van erfgoed en monumenten)

steigers en
ondersteuningen

3. VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN ‘INGEWIKKELDE’ MATERIEELZAKEN
Voor het bestellen van een betonmolen en een ladder heeft u waarschijnlijk geen advies van
ons nodig. Waar veiligheid, techniek en wettelijke kaders wél een factor van belang zijn, kunt
u rekenen op de ervaren specialisten van MDB op het gebied van onder meer:
horizontaal en verticaal transport (liften & kranen)
steigers en ondersteuningen
bekistingen
bouwplaatsinrichtingen en accommodaties
beveiligingen

emballage
index
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Wat betekent MDB

klein materieel

4. MONTAGE / DEMONTAGE
Bouwliften, personen-/goederenliften, bouwkranen, tijdelijke E- en W-installaties,
bouwketen en opslaghallen, steigers en ondersteuningen worden door MDB-monteurs of door
ons ingehuurde (gekwalificeerde) medewerkers gemonteerd.
5. BEMANNING
MDB draagt zorg voor hoog gekwalificeerde en ervaren bemanning van de torenkranen.

bouwplaatsvoorziening

6. INSPECTIES, CONTROLES EN KEURINGEN
Het door MDB geleverde materieel wordt gecontroleerd en – waar nodig – gekeurd volgens NEN-normen
voordat het aan u wordt uitgeleverd. Ook als u (geheel of gedeeltelijk) eigen materieel of materieel van
derden inzet, kunnen we alle gewenste keuringen en inspecties voor u verrichten en problemen verhelpen.
Periodieke keuringen worden door MDB uitgevoerd.
7. SERVICE EN ONDERHOUD
Al het door MDB geleverde materieel wordt door MDB in de eigen werkplaats onderhouden, of door
geautoriseerde medewerkers elders. In geval van storingen of andere problemen worden onze
servicemonteurs vlot op pad gestuurd.

onderkomens

8. TRANSPORT
Met modern transportmaterieel zorgt MDB voor vlotte en veilige levering van al het gehuurde materieel.

systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage

Van 07.00 - 17.00 uur bereikbaar
en klaar voor de start!

index
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Tarieven
OP TIJD BESTELLEN = EFFICIËNTER

klein materieel

MDB is de beste en vernieuwende, vlotte, veilige leverancier van materieel en behoort tot de
top in Nederland. Hoe eerder we met u kunnen overleggen en uw wensen / behoeftes kunnen
organiseren, hoe beter dit is. Dit geldt met name voor bouwkranen, personen- / goederenliften,
hefplatforms, bekistingen, steigers en ondersteuningen en bouwplaatsinrichting.
We verzoeken u daarom altijd, in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op te nemen.
Is er spoed vereist, dan gaan we uiteraard voor u in de ‘spoedstand’ staan, maar wat we vooraf
met elkaar kunnen plannen en regelen, is efficiënter en voorkomt extra kosten.

bouwplaatsvoorziening

HUUR & HUURTARIEVEN
VOORWAARDEN
Op alles wat u huurt, zijn de MDB (huur)voorwaarden van toepassing.Deze voorwaarden kunt u vinden
op onze website www.MDB.nl.

onderkomens

DE MEERWAARDE VAN MDB
MDB denkt met u mee over de vraag hoe u met ander of minder materieel tot het gewenste of zelfs
een beter resultaat en een beter rendement kunt komen. MDB beschikt over een klantportaal waar u zelf
bijvoorbeeld uw doorlooptijden kunt monitoren en eventueel kortere doorlooptijden kunt behalen. Ook het
organiseren en inrichten van het werk - mensen en materieel efficiënter en dus voordeliger inzetten - is MDB
toevertrouwd.

systeem
bekisting

KOOP & TERUGKOOP
Sommige artikelen kunnen op basis van koop of koop-/terugkoop regelingen aan u worden geleverd. Waar
dit het geval is, wordt dat vermeld in de prijslijst. Bij terugkoop gaan we er uiteraard van uit, dat het terug
te kopen materieel door MDB tegen reële kosten opnieuw voor verhuur of verkoop geschikt kan worden
gemaakt.

steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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klein materieel

De transportkosten variëren per postcodegebied: zie voor de tarieven de overzichtskaart.
Door het slim combineren van vrachten proberen we de transportkosten zo laag mogelijk te houden.
Hoe eerder u bestelt, des te beter we in staat zijn om leveringen kostenefficiënt te organiseren.
Onze transportadviseurs doen er alles aan om laad-, los- en wachttijden tot een minimum te beperken:
graag horen we van u met welk tijdsbestek en welke omstandigheden (zoals manoeuvreerruimte) we
rekening moeten/ kunnen houden.

bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting

Oplossingsgericht meedenken met de klant,
hobbels zijn uitdagingen!

steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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niet gecombineerde
rit trailer/semi
dieplader *

gecombineerde rit
vrachtwagen**

gecombineerde rit
trailer/semi
dieplader **

€ 249,00

€ 267,50

€ 222,50

€ 238,80

€ 329,00

€ 353,00

€ 286,50

€ 307,50

€ 420,20

€ 451,50

€ 359,00

€ 386,00

€ 552,20

€ 593,00

€ 464,80

€ 499,00

€ 655,30 ***

€ 702,50 ***

€ 547,20 ***

€ 587,00 ***

Transportprijs niet
gecombineerde rit *

Transportprijs
gecombineerde
rit **

€ 131,00

€ 113,30

€ 187,00

€ 158,50

€ 251,00

€ 208,30

€ 343,50

€ 283,00

€ 416,00 ***

€ 340,30 ***

index

*	De rit is naar het afleveradres en retour naar MDB
**
De rit wordt gecombineerd met andere bestemmingen in de regio
***	Tarieven Waddeneilanden exclusief veergelden

emballage

Tariefgebieden
huifwagen

niet gecombineerde
rit vrachtwagen *

steigers en
ondersteuningen

De huifwagen is uitsluitend
inzetbaar bij klein materieel.

Tariefgebieden
vrachtwagen

systeem
bekisting

Inclusief alle handlingskosten
van het aan- of af te voeren
materieel (max. 1 uur op de
bouwlocatie). Na 1 uur laden/
lossen rekenen wij € 20,00
per kwartier extra voor de
vrachtwagen en € 21,40 voor
de trailer.
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ALGEMEEN

klein materieel

MDB is meer dan alleen het materieel. MDB is uw partner. Wij hebben jarenlange ervaring,
kennis en kunde op het gebied van materieel en engineering, bouwplaatsvoorzieningen, steigers
en ondersteuningen, bouwplaatslogistiek, bekistingen, inspecties en keuringen. Hierbij staat veiligheid hoog in het vaandel en spelen duurzaamheid en efficiënt werken een grote rol.
Wanneer u belt komen wij graag bij u langs en denken wij graag met u mee in een vroeg stadium
met u mee in elk detail van uw project.

bouwplaatsvoorziening

BESTELPROCEDURE
U kunt op werkdagen bestellen bij onze afdeling Verhuur & Diensten op telefoonnummer 088 099 88 99.
Tussen 7.00 en 17.00 uur staan wij voor u klaar.
Bij de bestelling ontvangen wij graag van u de projectnaam en het projectnummer, het projectadres en de
contactpersoon ter plekke met telefoonnummer en de te verwachten huurperiode. De levering van het
materiaal vindt in overleg plaats.
Op al onze artikelen die u bij ons huurt zijn de algemene huur- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
U kunt de actuele versie altijd downloaden via onze website www.mdb.nl

onderkomens

BEVESTIGING VAN DE HUURPERIODE
Afspraken met betrekking tot de verhuur bevestigt MDB aan u als klant. Op de bevestiging worden de
specifieke voorwaarden vermeld. Hier wordt ook de huurprijs aangegeven. In onze huurtarieven zijn onder
andere de laad- en loskosten op ons terrein opgenomen.

systeem
bekisting

De huurtarieven zijn exclusief de volgende kosten:
BTW
Transport
Montage en demontage
Opstel- en keuringskosten
Tekeningen en berekeningen (engineering)
Dagelijks en wekelijks onderhoud
Verzekering van het door u gehuurde materieel

steigers en
ondersteuningen

Na het sluiten van een overeenkomst kunnen de prijzen worden verhoogd op grond van externe factoren,
zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten,
lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.
VERZEKERING
Het materieel is gedurende de verhuurperiode door MDB NIET verzekerd.

emballage

LEVERINGSTIJDEN
MDB probeert uw bestelling zo spoedig mogelijk af te leveren. Wij proberen uiteraard met uw wensen
rekening te houden. Indien materieel samengesteld moet worden heeft dit een langere bewerkingstijd nodig
en kan het voorkomen dat er een langere leveringstijd benodigd is. Bouwkranen, bouwliften, bekistingen,
steigers en ondersteuningen, bouwketen, units en containers worden in overleg met u geleverd.

index
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AAN- EN AFVOER
Om de transportkosten zo laag mogelijk te houden streven wij naar een hoge graad van efficiency. Dat wil
zeggen vervoer zo kort en snel mogelijke transportroutes, bij voorkeur in volle vrachten. Daarnaast is een
goede toegankelijkheid van de bouwplaats en een vrije losplaats van groot belang. Wij vragen hier om uw
medewerking. Het vlot lossen en laden op het afleveringsadres is van invloed op de transportkosten. De
afdeling transport coördinatie overlegt met u vlak voor het moment van aflevering/ophalen over het tijdstip,
de plaats en de methode. Ook het transport tussen projecten onderling kunt u met onze transport
coördinator regelen.

bouwplaatsvoorziening

AANVOER MATERIEEL
Levering vindt plaats in overleg
Geeft het afleveradres zo exact mogelijk op
Maak de bouwplaats goed toegankelijk
Zorg voor een vrije losplaats
Controleer de aanvoerbon en teken deze voor akkoord

onderkomens

AFVOER MATERIEEL
Afvoer van materieel zo spoedig mogelijk melden bij MDB
Zorg dat de bouwplaats goed toegankelijk is
Vul de retourbon zo volledig mogelijk in. Bij schade of verschil tussen uw en onze tellingen wordt
er contact met u opgenomen
Bij een blijvend verschil in telling is de opgave van MDB leidend
Indien er geen emballage, maar nog wel materieel op het werk aanwezig is, meldt dit dan vroegtijdig
(dus voor demontage) bij onze afdeling Verhuur & Diensten.
Zorg voor de juiste emballage
Het te retourneren materieel dient gesorteerd en schoongemaakt te zijn. Extra sorteer- en/of
schoonmaakkosten worden aan u doorberekend tegen de geldende tarieven
De chauffeur laadt niet meer dan het maximale laadvermogen van de vrachtwagen.
Retourneren van materieel met eigen vervoer is dagelijks mogelijk tussen 8.00 en 16.00 uur.

systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index

MDB
als ketenpartner =
effectiever samenwerken!
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GEBRUIK EN SERVICEDIENST
Vóór de aflevering is het materieel door MDB B.V. gecontroleerd op bedrijfszeker functioneren. De huurder
zorgt voor het dagelijks c.q. wekelijks onderhoud, opdat het materieel in behoorlijke bedrijfsvaardige
toestand blijft. Voor eventuele instructie over het gebruik of het ónderhoud kunt u zich wenden tot de
afdeling Verhuur & Diensten. De verantwoordelijkheid voor het werken met het materieel - en zeker de
veiligheid - ligt bij de huurder.
Indien u een storing heeft aan het materieel vragen wij u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met
de afdeling Verhuur & Diensten. Reparatie of vervanging wordt zo snel mogelijk voor u als klant geregeld.

bouwplaatsvoorziening

Per werkbezoek schrijven onze monteurs buitenwerkdagrapporten. Hierin staan vermeld de omschrijving
van de uitgevoerde werkzaamheden en de tijd dat zij op het werk aanwezig zijn geweest. De rapporten
van monteurs dienen door u ondertekend te worden en gelden als akkoordverklaring voor de verrichte
werkzaamheden.

onderkomens

MONTAGE EN DEMONTAGE
MDB verzorgt voor u de montage en demontage van bouwkranen, kraanbanen, bouwliften, bouwketen
en loodsen. Ook in de opbouw en de demontage van steigers en ondersteuningen of bekistingen zijn wij
u graag van dienst.
ONDERHOUD EN SCHOONMAAK
De huurder is verantwoordelijk voor normaal dagelijks onderhoud en gebruikt het materieel niet anders
dan waarvoor het bestemd is. Groot onderhoud en reparaties zijn voor rekening van MDB, tenzij reparatie
noodzakelijk is als gevolg van onvakkundig en oneigenlijk gebruik dan wel het gevolg van achterstallig
dagelijks onderhoud.

systeem
bekisting

In het algemeen geldt dat groot onderhoud en reparatie, ten gevolge van slijtage bij normaal gebruik,
in de materieeltarieven zijn opgenomen. Verplicht periodiek onderhoud, dat door de gebruiker dient te
geschieden, valt buiten de materieeltarieven.

Bouwplaatsvoorzieningen:

NEN 3140 - elektrische gereedschappen
Opstellingskeuring tbv goederenliften
2 mnd. inspecties personen- / goederenliften
2 mnd. inspecties torenkranen

Steigers & ondersteuningen:
			
			
			

Opleveringskeuringen (S)
Instandhoudskeuringen (S)
Vrijgavekeuringen (O)
Stortcontroles (O)

emballage

Bouwplaats logistiek:
		
		

Bekistingen:

steigers en
ondersteuningen

KEURINGEN
Materieel dat voorzien is van een keuringssticker, mag na de op de sticker vermelde datum niet meer gebruikt
worden. Hetzelfde geldt indien deze sticker onleesbaar of niet aanwezig is. MDB kan dit onderhoud en deze
keuringen voor u uitvoeren. Wij helpen u graag zodat er altijd in een veilige werkomgeving gewerkt wordt.
Op het gebied van keuringen kunnen wij u op de volgende onderdelen zorgen uit handen nemen:

Vrijgave voor stortcontrole

index
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VCA
VCA staat voor Veiligheids Checklist Aannemers. MDB is voor VCA ** gecertificeerd. Voor u betekent dit,
dat onze monteurs vooraf duidelijk geïnstrueerd zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
Hun persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschap is afgestemd op de uit te voeren werkzaamheden.
Tevens beschikken onze monteurs minimaal over een basisdiploma VCA.

bouwplaatsvoorziening

KOMO INSTAL ® - BRL 6000
MDB is KOMO INSTAL ® gecertificeerd volgens BRL 6000 en beschikt over vakbekwaam personeel.
MDB verzorgt de elektrotechnische installatie op de bouwplaats en de goedkeuring hiervoor.
CO2-PRESTATIELADDER NIVEAU 3
MDB is gecertificeerd conform de CO2-prestatieladder niveau 3.

onderkomens

Eenmalige verkoopartikelen
MDB heeft in haar pakket een range aan artikelen die als verkoopartikelen worden aangeboden. Veelal
betreft het hier gereedschappen behorende bij machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en/of overige
producten met een relatief korte levensduur. Alle koopartikelen kunt u vinden in ons huurboek onder de
betreffende materieelgroepen.
KOOP- EN TERUGKOOPREGELING
Sommige artikelen kunnen op basis van koop of koop-terugkoopregelingen aan u worden geleverd. Bij
terugkoop gaan we er uiteraard van uit dat het terug te kopen materieel door MDB tegen reële kosten
opnieuw voor verhuur of verkoop geschikt kan worden gemaakt.

systeem
bekisting

SCHADE
Herstelbare en/of onherstelbare schade, die na afvoer van uw project bij ons wordt geconstateerd en die niet
het gevolg van slijtage is door normaal gebruik wordt u schriftelijk gemeld. In de schriftelijke bevestiging
wordt een opgave van de geraamde herstel- of vervangingskosten aan u verstrekt inclusief foto’s van de
schade. U wordt uiteraard in de gelegenheid gesteld binnen vijf werkdagen op de schademelding te
reageren. De uiteindelijke definitieve schaderekening ontvangt u van MDB.

steigers en
ondersteuningen

VERMISSING EN AFKEURING
De huurder is vanaf het moment waarop het materieel op de plaats van levering is afgeleverd
verantwoordelijk voor diefstal, verduistering, c.q. vermissing daarvan. Het niet retour ontvangen materieel
brengen wij bij u in rekening ten de daarvoor geldende verkoopwaarde. Eventuele in rekening gebrachte
huurpenningen worden retour geboekt vanaf het moment dat de melding plaats heeft gevonden of tot
aan de laatst ontvangen retourvracht.

emballage
index
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FACTURERING EN BETALING

klein materieel

Per project worden verschillende facturen opgemaakt. U ontvangt voor de huur van het materieel een huurnota.
Daarnaast worden, indien van toepassing, facturen gestuurd voor:

bouwplaatsvoorziening

Levering van verkoopartikelen.
Transport.
Regiewerkzaamheden
Aanneemsommen
Schade en afkeur
Vermissingen
DISCLAMER & COPYRIGHT VRIJE MARKT ( NIET TBI BEDRIJVEN)
Ons huurboek is met zorg voor u samengesteld. MDB is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade ten
gevolge van afwijkingen, onjuiste informatie of anderszins, vermeld bij artikelen.

onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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MDB en de TBI Groep
MATERIEEL VAN A TOT Z
MDB is één van de grootste leveranciers van bouwmaterieel. Vanuit onze 75.000 m² tellende vestiging
in Bergambacht voorzien we grote én kleine bouwprojecten van A tot Z van kwalitatief goed materieel.

klein materieel

MEER WINST MET DE KENNIS VAN MDB
MDB is als onderdeel van TBI Groep niet zomaar een verhuurorganisatie, maar een betrouwbare, duurzame
materieel- en kennispartner van eigentijdse bouwbedrijven die méér willen halen uit hun projecten. Meer
rendement, meer veiligheid en meer kwaliteit.

bouwplaatsvoorziening

DE MEERWAARDE VAN MDB
MDB denkt met u mee over de vraag hoe u met ander of minder materieel tot het gewenste of zelfs een
beter resultaat en een beter rendement kunt komen. MDB beschikt over een klantportaal waar u zelf
bijvoorbeeld uw doorlooptijden kunt monitoren en eventueel kortere doorlooptijden kunt behalen. Ook
het organiseren en inrichten van het werk - mensen en materieel efficiënter en dus voordeliger inzetten is MDB toevertrouwd.

onderkomens

MAAK
DE TOEKOMST

systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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bouwplaatsvoorziening

verticaal transport
kranen

goederenliften

onderkomens

personen-/goederenliften
hijs-/hefmiddelen

systeem
bekisting

steigers en
ondersteuningen

emballage
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KRANEN
Loopkatkranen
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

loopkatkraan merk Liebherr
type 280 EC-H12 Litronic
max. hijshoogte in vrijrijdende uitvoering 56,7 m
max. hijshoogte in vrijstaand stationaire uitvoering 52 m
max. gieklengte 70 m
aansluitwaarde bij een gelijktijdigheidsfactor van 80%
74 kVA

60,00
55,00
50,00

40,00

Vlucht
in m

65,00
60,00
55,00

45,00
40,00

26,00

28,00

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

42,00

45,00

kg

11.120 10.160

9.340

8.630

8.010

7.470

6.980

6.550

6.160

5.810

5.340

kg

11.610 11.610

9.760

9.020

8.370

7.810

7.300

6.850

6.450

6.080

5.590

kg

12.000 11.100 10.210

9.440

8.770

8.180

7.650

7.180

6.760

6.380

5.870

kg

12.000 11.560 10.640

9.840

9.140

8.530

7.990

7.500

7.060

6.670

6.140

kg

12.000 11.950 11.000 10.170

9.460

8.820

8.260

7.760

7.310

6.900

6.360

kg

12.000 12.000 11.230 10.390

9.660

9.010

8.440

7.930

7.470

7.050

6.500

kg

12.000 12.000 11.410 10.560

9.820

9.170

8.590

8.070

7.600

Max.
hijsvermogen
2,60 - 22,40 m
12.000 kg
2,60 - 23,30 m
12.000 kg
2,60 - 24,20 m
12.000 kg
2,60 - 25,10 m
12.000 kg
2,60 - 25,90 m
12.000 kg
2,60 - 26,40 m
12.000 kg
2,60 - 26,80 m
12.000 kg

Vlucht- en hijsvermogen
m

48,00

50,00

52,00

55,00

58,00

60,00

62,00

65,00

68,00

70,00

kg

4.930

4.680

4.450

4.150

3.870

3.700

3.540

3.320

3.120

3.000

kg

5.170

4.910

4.680

4.360

4.070

3.890

3.730

3.500

kg

5.430

5.160

4.920

4.580

4.280

4.100

kg

5.680

5.400

5.150

4.800

kg

5.880

5.600

steigers en
ondersteuningen

50,00

24,00

systeem
bekisting

70,00

m

onderkomens

45,00

Vlucht- en hijsvermogen

bouwplaatsvoorziening

65,00

2,60 - 22,40 m
12.000 kg
2,60 - 23,30 m
12.000 kg
2,60 - 24,20 m
12.000 kg
2,60 - 25,10 m
12.000 kg
2,60 - 25,90 m
12.000 kg
2,60 - 26,40 m
12.000 kg
2,60 - 26,80 m
12.000 kg

klein materieel

70,00

Max.
hijsvermogen

verticaal
transport

Vlucht
in m

Prijs op aanvraag

kg
kg

emballage
index
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MDB

KRANEN
Loopkatkranen
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

verticaal
transport

• Opmerking: In Litronic-stand 20% meer capaciteit,
maximaal hijsvermogen blijft 12.000 kg.
• Litronic stand alleen van toepassing bij beperkte
snelheden.

klein materieel

Tabel Litronic stand
Vlucht
in m

65,00
60,00
55,00

45,00
40,00

m

24,00

26,00

28,00

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

42,00

45,00

kg

12.000 11.790 10.860 10.040

9.330

8.710

8.150

7.660

7.210

6.810

6.270

kg

12.000 12.000 11.400 10.550

9.810

9.150

8.570

8.050

7.590

7.170

6.610

kg

12.000 12.000 11.940 11.050 10.280

9.600

8.990

8.450

7.960

7.520

6.940

kg

12.000 12.000 12.000 11.590 10.790 10.070

9.440

8.880

8.370

7.910

7.300

kg

12.000 12.000 12.000 12.000 11.180 10.450

9.790

9.210

8.690

8.210

7.580

kg

12.000 12.000 12.000 12.000 11.490 10.740 10.070

9.470

8.930

8.450

7.800

kg

12.000 12.000 12.000 12.000 11.700 10.930 10.250

9.650

9.100

onderkomens

50,00

2,60 - 25,60 m
12.000 kg
2,60 - 26,70 m
12.000 kg
2,60 - 27,90 m
12.000 kg
2,60 - 29,10 m
12.000 kg
2,60 - 30,00 m
12.000 kg
2,60 - 30,80 m
12.000 kg
2,60 - 31,30 m
12.000 kg

Vlucht- en hijsvermogen
bouwplaatsvoorziening

70,00

Max.
hijsvermogen

Tabel Litronic stand

70,00
65,00
60,00

50,00
45,00
40,00

2,60 - 25,60 m
12.000 kg
2,60 - 26,70 m
12.000 kg
2,60 - 27,90 m
12.000 kg
2,60 - 29,10 m
12.000 kg
2,60 - 30,00 m
12.000 kg
2,60 - 30,80 m
12.000 kg
2,60 - 31,30 m
12.000 kg

Vlucht- en hijsvermogen
m

48,00

50,00

52,00

55,00

58,00

60,00

62,00

65,00

68,00

70,00

kg

5.800

5.520

5.260

4.910

4.590

4.400

4.220

3.970

3.740

3.600

kg

6.120

5.820

5.550

5.180

4.850

4.650

4.460

4.200

kg

6.430

6.120

5.840

5.460

5.110

4.900

kg

6.770

6.450

6.150

5.750

kg

7.030

6.700

steigers en
ondersteuningen

55,00

Max.
hijsvermogen

systeem
bekisting

Vlucht
in m

kg
kg

emballage
index
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MDB

KRANEN
Loopkatkranen
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

loopkatkraan merk Liebherr
type 420 EC-H16
max. hijshoogte in vrijrijdende uitvoering 74,7 m
max. hijshoogte in vrijstaand stationaire uitvoering 72,7 m
aansluitwaarde bij een gelijktijdigheidsfactor van 80%
110 kVA

Vlucht- en hijsvermogen
m

70,00
65,00
60,00

50,00
45,00
40,00

25,00

28,00

31,00

34,00

37,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

kg 14.950 12.940 11.370 10.110 9.070

8.200

7.460

6.440

5.630

4.970

4.410

3.950

3.550

3.200

kg 16.000 14.220 12.510 11.130 10.000 9.050

8.250

7.150

6.360

5.540

4.940

4.440

4.000

kg 16.000 15.530 13.690 12.210 10.990 9.970

9.110

7.920

6.970

6.190

5.550

5.000

kg 16.000 16.000 14.880 12.280 11.970 10.870 9.940

8.660

7.630

6.800

6.100

kg 16.000 16.000 15.870 14.180 12.790 11.620 10.630 9.270

8.190

7.300

kg 16.000 16.000 16.000 14.460 13.050 11.870 10.870 9.500

8.400

onderkomens

55,00

2,70 - 20,70 m
16.000 kg
2,70 - 22,50 m
16.000 kg
2,70 - 24,30 m
16.000 kg
2,70 - 26,20 m
16.000 kg
2,70 - 27,80 m
16.000 kg
2,70 - 28,30 m
16.000 kg
2,70 - 28,30 m
16.000 kg
2,70 - 28,30 m
16.000 kg

22,00

bouwplaatsvoorziening

75,00

klein materieel

Max.
hijsvermogen

verticaal
transport

Vlucht
in m

Prijs op aanvraag

kg 16.000 16.000 16.000 14.470 13.060 11.880 10.870 9.500
kg 16.000 16.000 16.000 14.500 13.090 11.910 10.900
• Litronic stand alleen van toepassing bij beperkte snelheden

systeem
bekisting

Hijstabel Litronic stand
Vlucht
in m

Max.
hijsvermogen

Vlucht- en hijsvermogen
m

75,00
70,00

60,00
55,00
50,00

40,00

25,00

28,00

31,00

34,00

37,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

kg 16.000 14.450 12.720 11.320 10.170 9.210

8.390

7.280

6.380

5.650

5.040

4.520

4.080

3.700

kg 16.000 15.900 14.020 12.490 11.240 10.190 9.300

8.080

7.110

6.310

5.640

5.080

4.600

kg 16.000 16.000 15.220 13.580 12.230 11.100 10.140 8.830

7.780

6.920

6.210

5.600

kg 16.000 16.000 16.000 14.540 13.110 11.910 10.890 9.490

8.370

7.460

6.700

kg 16.000 16.000 16.000 15.150 13.660 12.410 11.350 9.910

8.750

7.800

kg 16.000 16.000 16.000 15.390 13.880 12.620 11.550 10.080 8.900
kg 16.000 16.000 16.000 15.430 13.920 12.650 11.570 10.100

emballage

45,00

22,00

steigers en
ondersteuningen

65,00

2,70 - 22,80 m
16.000 kg
2,70 - 24,90 m
16.000 kg
2,70 - 26,80 m
16.000 kg
2,70 - 28,40 m
16.000 kg
2,70 - 29,50m
16.000 kg
2,70 - 29,90 m
16.000 kg
2,70 - 30,00 m
16.000 kg
2,70 - 29,80 m
16.000 kg

kg 16.000 16.000 16.000 15.330 13.830 12.570 11.500

index
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MDB

KRANEN
Loopkatkranen
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

Loopkatkraan merk Liebherr
type 550 EC-H20
max. hijshoogte in vrijrijdende uitvoering 86,9 m
max. hijshoogte in vrijstaand stationaire uitvoering 84,5 m
aansluitwaarde bij eengelijktijdigheidsfactor van 80%
127 kVA

Vlucht- en hijsvermogen
m

71,50
61,50
51,50

25,00

29,00

33,00

37,00

41,50

47,00

51,50

57,00

61,50

67,00

71,50

77,00

81,50

kg 18.700 15.340 13.070 11.320 9.930

8.680

7.460

6.650

5.830

5.270

4.680

4.260

3.820

3.500

kg 20.000 17.370 14.830 12.870 11.320 9.930

8.570

7.670

6.750

6.120

5.460

5.000

kg 20.000 20.000 17.460 15.200 13.410 11.800 10.230 9.180

8.130

7.400

kg 20.000 20.000 20.000 18.140 16.050 14.160 12.320 11.100
kg 20.000 20.000 20.000 20.000 19.220 17.000

onderkomens

41,50

3,00 - 19,80 m
20.000 kg
3,00 - 22,00 m
20.000 kg
3,00 - 25,50 m
20.000 kg
3,00 - 30,10 m
20.000 kg
3,00 - 35,60 m
20.000 kg

21,00

• Litronic stand alleen van toepassing bij beperkte snelheden.
Hijstabel Litronic stand
Vlucht
in m

Max.
hijsvermogen

Vlucht- en hijsvermogen
m

71,50
61,50
51,50
41,50

25,00

29,00

33,00

37,00

41,50

47,00

51,50

57,00

61,50

67,00

71,50

77,00

81,50

kg 20.000 16.900 14.420 12.520 11.000 9.640

8.310

7.430

6.540

5.930

5.280

4.830

4.350

4.000

kg 20.000 19.290 16.500 14.350 12.650 11.110 9.620

8.630

7.620

6.930

6.210

5.700

kg 20.000 20.000 19.320 16.850 14.890 13.110 11.400 10.250 9.100

8.300

kg 20.000 20.000 20.000 19.530 17.290 15.270 13.300 12.000
kg 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 18.000
steigers en
ondersteuningen

3,00 - 19,80 m
20.000 kg
3,00 - 22,00 m
20.000 kg
3,00 - 25,50m
20.000 kg
3,00 - 30,10 m
20.000 kg
3,00 - 35,60 m
20.000 kg

21,00

systeem
bekisting

81,50

bouwplaatsvoorziening

81,50

klein materieel

Max.
hijsvermogen

verticaal
transport

Vlucht
in m

Prijs op aanvraag

emballage
index

De prijzen zijn exclusief B.T.W. Prijspeil mei 2018. Wijzigingen voorbehouden.

t: 088 - 099 88 99 | verhuur@mdb.nl | www.mdb.nl

Pagina 19

MDB

KRANEN
Hulpartikelen kranen
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0228.55.0000

kabelgoot anti-diefstal per m
t.b.v. torenkraan

€

0,14

0011.51.0000

kraanbaanschot
hardhouten schot met stalen rand
afm. 2x1,5m2
levering uitsluitend bij kraan

€

0,54

0026.82

kraankist
t.b.v. elektrakabel van de bouwkraan

€

1,02

0046.31.0000

lichtbak voor de bouwkraan
afmeting (l x h) 6 x 0,9 m
exclusief tekstplaat

€

3,75

0046.34.0000

lichtcel voor lichtbak

€

0,02

0046.17

kraanarmatuur 400 V 2.000 W
inclusief lamp HRI-T 2.000 W
lichtopbrengst 190.000 lumen
inclusief voorschakelapparatuur en
10 m kabel 3 x 2,5 mm² met stekker
CEE norm 16 A-9h/400 V
op frame

€

8,50

verticaal
transport

Codenummer

bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting

schakelaar voor kraanarmatuur
d.m.v. drukknopbediening
inclusief: 50 m kabel 3 x 1,5 mm²

€

1,00

0024.76

kraancamera-systeem merk Orlaco
72 x zoom, auto focus
(verhuur uitsluitend met kraan)

€

16,75

emballage

• Via een monitor in de cabine en een camera in de giek
van de torenkraan heeft de kraanmachinist meer zicht op
de hijslast.

steigers en
ondersteuningen

0046.22.0000

index

De prijzen zijn exclusief B.T.W. Prijspeil mei 2018. Wijzigingen voorbehouden.

t: 088 - 099 88 99 | verhuur@mdb.nl | www.mdb.nl

klein materieel

• Bij bestelling van 2 of meer kraanarmaturen wordt een
aansluitkast (codenr. 0043.02.0000 max. 4 aansluitingen)
en eventueel een gezekerde schakelaar
(codenr. 0043.01.0000) gratis meegeleverd.

Pagina 20

MDB

KRANEN
Hulpartikelen kranen
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0220.01

machinistenlift voor kraan merk Geda
type Combilift PK2
hefvermogen 200 kg of 2 personen,
stijgsnelheid 25 m/min.
motorvermogen 1,5 kVA, 400 V
(verhuur uitsluitend met kraan)

€

23,50

0220.26.0000

mastdeel Geda
t.b.v. machinistenlift Geda Combilift PK2
l=2m

€

1,02

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel
bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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MDB

goederenliften
GOEDERENLIFTEN
Tandheugelliften
Afbeelding

0020.01

bouwlift-tandheugel merk De Jong
type AT25BL
hefvermogen 250 kg
max. hefhoogte onverankerd 5,75 m
max. hefhoogte verankerd 20,5 m
platform 1,4 x 0,84 m
voorzien van hekwerk (fig. 3)
aansluiting 230 V CEE-norm stekker
vermogen 1,5 kW
verrijdbaar, kantelbaar
hoofdschakelaar afsluitbaar d.m.v. hangslot
exclusief hangslot
vermelde huurprijs betreft basislift

Huurprijs per dag p. st.
€

13,90

€

19,20

klein materieel

Benaming

verticaal
transport

Codenummer

MDB maakt graag offerte voor de complete lift incl.
montage en demontage

Fig. 3

onderkomens

bouwlift-tandheugel merk De Jong
type AT50B
hefvermogen 500 kg
max. hefhoogte onverankerd 8,75 m
max. hefhoogte verankerd 73,25 m
platform 1,5 x 1,5 m
voorzien van hekwerk (fig. 1)
(voor plateauvergroting zie codenr. 0020.46.0000,
0020.47.0000) aansluiting 400 V
vermogen 4 kW
hoofdschakelaar afsluitbaar d.m.v. hangslot
exclusief hangslot
voorzien van nieuw type klep met zij-uitval beveiliging
geen aankomstplatform meer nodig
vermelde huurprijs betreft basislift

bouwplaatsvoorziening

0020.20

MDB maakt graag offerte voor de complete lift incl.
montage en demontage
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen

Fig. 1

• De goederenliften worden zonder wielstel geleverd.

emballage
index

De prijzen zijn exclusief B.T.W. Prijspeil mei 2018. Wijzigingen voorbehouden.

t: 088 - 099 88 99 | verhuur@mdb.nl | www.mdb.nl

Pagina 22

MDB

GOEDERENLIFTEN
Tandheugelliften
Afbeelding

0020.16

bouwlift-tandheugel merk De Jong
type AT50B
met PLC besturing
hefvermogen 500 kg
max. hefhoogte onverankerd 8,75 m
max. hefhoogte verankerd 73,25 m
platform 1,5 x 1,5 m
voorzien van hekwerk (fig. 2)
(voor plateauvergroting zie codenr. 0020.46.0000,
0020.47.0000)
aansluiting 400 V, vermogen 4 kW
hoofdschakelaar afsluitbaar d.m.v. hangslot
exclusief hangslot
voorzien van nieuw type klep met zij-uitval beveiliging
geen aankomstplatform meer nodig
vermelde huurprijs betreft basislift

Huurprijs per dag p. st.
€

24,60

€

28,20

klein materieel

Benaming

verticaal
transport

Codenummer

MDB maakt graag offerte voor de complete lift incl.
montage en demontage

onderkomens

bouwlift-tandheugel merk De Jong
type AT75B
met PLC besturing
hefvermogen 750 kg
max. hefhoogte onverankerd 7,85 m
max. hefhoogte verankerd 73,25 m
platform 1,5 x 1,5 m
voorzien van hekwerk (fig. 2)
(voor plateauvergroting zie codenr. 0020.46.0000,
0020.47.0000)
aansluiting 400 V, vermogen 5,5 kW
hoofdschakelaar afsluitbaar d.m.v. hangslot
exclusief hangslot
voorzien van nieuw type klep met zij-uitval beveiliging
geen aankomstplatform meer nodig
vermelde huurprijs betreft basislift

bouwplaatsvoorziening

0020.26

systeem
bekisting

MDB maakt graag offerte voor de complete lift incl.
montage en demontage

steigers en
ondersteuningen

Fig. 2

• De goederenliften worden zonder wielstel geleverd.

emballage
index
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MDB

GOEDERENLIFTEN
Maststukken / stopplaatsen
Afbeelding

Benaming

0020.25.0000

maststuk voor tandheugellift merk De Jong
type AT25BL
lengte 1,47 m

Huurprijs per dag p. st.
€

0,57
verticaal
transport

Codenummer

• Uithouders voor verankering van de mast
(codenr. 0020.64.0000) en sleepkabelgeleiders
(codenr. 0020.63.0000) worden gratis
meegeleverd.
afslagschaats voor tandheugellift merk De Jong
type AT25BL

€

0,09

0020.27.0000

maststuk voor tandheugellift merk De Jong
type AT50B\AT75B
lengte 1,47 m

€

0,61

€

0,09

0020.32.0000

deksel voor op de kabelton
afsluitbaar stalen deksel, toepasbaar bij tandheugellift
AT50 en AT75
Ter voorkoming van diefstal van de kabel.

€

0,68

0020.47.0000

vergroting tot plateau-afmeting
2,5 x 1,5 m (hefvermogen lift -/- 100 kg)

€
per set

2,58

0020.46.0000

vergroting tot plateau-afmeting
3 x 1,5 m (hefvermogen lift -/- 150 kg)

€
per set

3,00

0020.80.0000

schuifhek LS4
merk De Jong type AT25-50-75

€

0,82

0020.68.0000

etageschuifhek voor renovatie
met slot

€

2,20

0082.54.0000

liftverankeringspijp met plaat 0,6 m

€

0,02

0082.55.0000

liftverankeringspijp met plaat 1 m

€

0,03

steigers en
ondersteuningen

• Toepassing bij bewoonde situatie ter vervanging van de
bestaande leuning t.b.v. toegang naar goederenlift.

systeem
bekisting

afslagschaats voor tandheugellift merk De Jong
type AT50B\AT75B

onderkomens

0020.52.0000

bouwplaatsvoorziening

• Uithouders voor verankering van de mast
(codenr. 0020.53.0000),
sleepkabelgeleiders (codenr. 0020.55.0000),
eindschaats (codenr. 0020.59.0000),
uitloopmasten (codenr. 0020.60.0000) en
eventueel een hijskopstuk (codenr. 0020.57.0000)
worden gratis meegeleverd.

klein materieel

0020.50.0000

emballage
index
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MDB

GOEDERENLIFTEN
Maststukken / stopplaatsen
Afbeelding

Codenummer

Benaming

0282.26.0000

aankomstplatform voor bouwlift

Huurprijs per dag p. st.
€

0,32
verticaal
transport

een compleet aankomstplatform bestaat uit:
• 2 liftconsolehekken 0,47 x 1,18 m, 2 planks
(codenr. 0182.08.0000)
• 1 steigerpijp, lengte 2 m (codenr. 0082.42.0000)
• 2 steigerdelen lengte 0,65 m (codenr. 0182.01.0000)
• 4 kantplankklemmen (codenr. 0082.83.0000)
• 2 stalen steigerplanken 2,4 x 0,23 m (codenr.
0181.51.0000)

klein materieel

• Het aankomstplatform is alleen van toepassing bij de AT25
goederenlift (codenr. 0020.01) en bij bijzondere gevallen.

bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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MDB

personen-/goederenliften
PERSONEN- / GOEDERENLIFTEN
Capaciteit < 501 KG
Afbeelding

Benaming

0020.21

personen-/ goederenlift merk De Jong
type PT 500
hefvermogen 500 kg / 6 personen
max. hefhoogte verankerd 73,25 m
platform 1,5 x 1,5 m
hefsnelheid 24 m / min
aansluiting 400 V
vermelde huurprijs betreft basislift

Huurprijs per dag p. st.
€

46,00
verticaal
transport

Codenummer

MDB maakt graag offerte voor de complete lift incl.
montage en demontage
klein materieel

Capaciteit > 500 KG
Afbeelding

Benaming

0120.01

personen-/ goederenlift merk De Jong
type HP 150 S
hefvermogen 1.500 kg / 18 personen
basismachine met 2,5 m mast
motorsectie inclusief ophangstrip en 1,5 m mast
afmeting kooi (l x b x h) 2,93 x 1,48 x 2,12 m
deuropening (b x h) 1,45 x 2 m
aansluiting 400 V, 63 A

Huurprijs per dag p. st.
€

85,50
bouwplaatsvoorziening

Codenummer

onderkomens

MDB maakt graag offerte voor de complete lift incl.
montage en demontage

systeem
bekisting

Maststukken / stopplaatsen
Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.

0120.26.0000

verlengmast HP150
l=1508mm

€

1,32

0020.54.0000

muurverankering PT 500

€

0,07

0020.80.0000

schuifhek LS4

€

0,82

0020.66.0000

etage-, oproep-/ wegzendpaneel

€

0,92

0020.67.0000

verlengkabel 5 m etage-, oproep-/
wegzendpaneel

€

0,52

index
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emballage

Benaming

steigers en
ondersteuningen

Codenummer
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MDB

PERSONEN- / GOEDERENLIFTEN
Maststukken / stopplaatsen
Afbeelding

Benaming

0282.27.0000

aankomstplatform voor personen-/goederenlift
compleet bestaande uit:

Huurprijs per dag p. st.
€

0,32
verticaal
transport

Codenummer

• 2 liftconsolehekken (codenr. 0182.06.0000)
• 2 kantplanken 0,38 m (codenr. 0182.11.0000)
• 2 houten liftconsoleplanken 2,4 m (codenr. 0081.13.0000)

klein materieel
bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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MDB

hijs-/hefmiddelen
HIJS- / HEFMIDDELEN
Pallethaken en stekers
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0025.63

pallethijshaak
BSV PG 100/2-SSB-S
zelfbalancerend
max. toelaatbare belasting 2.000 kg
vorken verstelbaar in de breedterichting
zwaartepunt op 500 mm
eigen gewicht 160 kg

€

4,34

0025.62

pallethijshaak
BSV PG120/3 SBB-S
zelfbalancerend
max. toelaatbare belasting 3.000 kg
vorken verstelbaar in de breedterichting
zwaartepunt op 600 mm
eigen gewicht 300 kg

€

6,80

0025.77

Combisteker
zelfbalancerend, zelfstellend
max. toelaatbare belasting 2.000 kg
zonder pallethijshaak (0025.67)
eigen gewicht 1.400 kg
hijslast en hijslengte op te geven bij bestelling
i.v.m. afstellen Combisteker

€

23,50

0025.67

pallethijshaak voor Combisteker
toepasbaar bij Combisteker (codenr. 0025.77)
vorken verstelbaar in breedterichting
eigen gewicht 200 kg

€

4,34

0025.78

Combisteker
zelfbalancerend, zelfstellend
max. toelaatbare belasting 2.500 kg
zonder pallethijshaak
eigen gewicht 1.885 kg
hijslast en hijslengte op te geven bij bestelling
i.v.m. afstellen Combisteker

€

23,50

0025.68

pallethijshaak voor Combisteker
toepasbaar bij Combisteker (codenr. 0025.78)
vorken verstelbaar in breedterichting
eigen gewicht 250 kg

€

4,34

verticaal
transport

Codenummer

bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting

€

0,60

0025.74

voorkop voor Combisteker
met draai-oog
l=4m

€

5,05

emballage

hijshaak+voorloper 3,15t voor combisteker
in plaats van een pallethijshaak kan een
Combisteker worden voorzien van een hijshaak

steigers en
ondersteuningen

0025.75

index
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klein materieel

•Bij bestelling opgeven of de Combisteker voorzien moet
zijn van een pallethijshaak.
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MDB

HIJS- / HEFMIDDELEN
Klemmen
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0425.56

afdekbandenklem
type ET - 25-46/250
max. draaglast 250 kg
klemlengte 0,6 m
klemhoogte 120 mm
klembereik 0,25 tot 0,46 m
eigen gewicht 40 kg

€

2,95

0125.58

blokkenklem type 40300/120
max. draaglast 1.900 kg
klembereik 0,86 tot 1 m
inw. klemhoogte 400 mm
t.b.v. kalkzandstenen of -blokken
eigen gewicht 260 kg

€

7,00

0125.56

blokklem BSV 304/80
max. draaglast 1.500 kg
klemlengte 800 mm
klemhoogte 300 mm
klemopening 400 mm
voor 1 betonblok (lxbxh)1,6/0,8 x 0,4 x 0,8 m
toepassing aan shovel of graafmachine
eigen gewicht 125 kg

€

3,10

0052.64

torenkraantang type HTTHD-7
bestemd voor het opnemen van een half-dubbel pakket,
6-voets
gewicht inclusief stenen circa 1.000 kg
voorzien van veiligheidsscherm

€

8,25

verticaal
transport

Codenummer

Huurprijs per dag p. st.
€

1,12

0225.32

voorloper 20t
2m

€

2,40

0025.81

voorloper 7,5t
1,5 m 16 mm

€

0,92

0025.80

voorloper 5,3t
1,5 m 13 mm

€

0,56

0025.89

tweesprong 16t
6m, met inkortklauwen

€

7,00

0123.10

tweesprong 6,7t
6m 13mm, grade 100, met inkortklauwen

€

1,50

0122.60

tweesprong 4t
6m 10mm, grade 100, met inkortklauwen

€

1,20
index
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emballage

kraankist hijsgerei
(tbv kettingwerk, hijsbanden e.d.)

steigers en
ondersteuningen

0026.80

systeem
bekisting

Benaming

onderkomens

Codenummer

bouwplaatsvoorziening

Afbeelding

klein materieel

Kettingwerk

Pagina 29

MDB

HIJS- / HEFMIDDELEN
Kettingwerk
Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.

0025.86

tweesprong 5,3t
6 m 13 mm met inkortklauwen

€

1,32

0025.87

tweesprong 3,15t
6 m 10 mm met inkortklauwen

€

1,10

970814

hijsband lengte 4 m, 3 ton

€

25,50

970815

hijsband lengte 4 m, 2 ton

€

15,30

970816

hijsband lengte 4 m, 1 ton

€

12,20

970811

hijsband lengte 6 m, 3 ton

€

35,50

970812

hijsband lengte 6 m, 2 ton

€

28,50

970813

hijsband lengte 6 m, 1 ton

€

18,30

koop
koop

koop
koop

koop
koop

bouwplaatsvoorziening

• kettingwerk wordt uitsluitend geleverd met kraan

Kubels
Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.
€

9,65

0025.59

staande kraankubel- onderlossing
inhoud 2.000 l

€

7,90

0025.51

staande kraankubel- onderlossing
inhoud 1.500 l

€

6,50

0025.56

staande kraankubel- onderlossing
inhoud 1.000 l

€

5,10

0025.24

staande kraankubel- zijlossing
inhoud 1.500 l

€

7,22

0025.23

staande kraankubel- zijlossing
inhoud 1.000 l

€

5,80

0025.50

liggende kraankubel-onderlossing
inhoud 3.000 l

€

13,22

0025.49

liggende kraankubel- onderlossing
inhoud 2.000 l

€

8,25

0025.41

liggende kraankubel- onderlossing
inhoud 1.500 l

€

6,45

0025.46

liggende kraankubel- onderlossing
inhoud 1.000 l

€

5,10

0025.45

liggende kraankubel- onderlossing
inhoud 750 l

€

4,55

0025.42

liggende kraankubel- onderlossing
inhoud 500 l

€

3,65

emballage

staande kraankubel- onderlossing
inhoud 3.000 l

steigers en
ondersteuningen

0025.58

systeem
bekisting

Benaming

onderkomens

Codenummer

index

De prijzen zijn exclusief B.T.W. Prijspeil mei 2018. Wijzigingen voorbehouden.

t: 088 - 099 88 99 | verhuur@mdb.nl | www.mdb.nl

klein materieel

Benaming

verticaal
transport

Codenummer
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MDB

HIJS- / HEFMIDDELEN
Kubels
Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.
7,20

0025.28

liggende kraankubel- zijlossing
inhoud 1.000 l

€

5,80

0025.27

liggende kraankubel- zijlossing
inhoud 750 l

€

5,10

0025.39

staande kraankubel- onderlossing met
anti-lekklep inhoud 2000 l

€

9,30

0025.69

liggende kraankubel- onderlossing met
anti-lekklep inhoud 2000 l

€

9,20

0025.66

liggende kraankubel- onderlossing met
anti-lekklep inhoud 1000 l

€

6,90

0025.65

liggende kraankubel- onderlossing met
anti-lekklep inhoud 750 l

€

5,60

0025.04

liggende kraankubel- onderlossing met
vlinderklep
geschikt voor zelfverdichtende beton inhoud 1.500 l

€

10,05

0025.03

liggende kraankubel- onderlossing met
vlinderklep
geschikt voor zelfverdichtende beton inhoud 1.000 l

€

8,50

0025.12

liggende kraankubel- onderlossing met
multiklep inhoud 1.500 l
Met speciaal multiklepmechanisme met trektouw en
stortslang l=3 m Ø 200 mm. Kubel is zeer geschikt voor
storten van wanden door de manuele afstandbediening.
(na gebruik het mechanisme altijd goed reinigen)

€

13,75

€

19,60

• De stortslang (955800) wordt als koopartikel gemonteerd
aan de kubel geleverd (€ 36,20/m1)

0025.52

liggende kraankubel-onderlossing met
multiklep inhoud 3.000 l

systeem
bekisting

€

onderkomens

liggende kraankubel- zijlossing
inhoud 1.500 l

bouwplaatsvoorziening

0025.29

klein materieel

Benaming

verticaal
transport

Codenummer

• De stortslang (955810) Ø300 mm wordt als koopartikel
gemonteerd aan de kubel geleverd (€ 51,= per m1). Lengte
bij bestelling van de kubel op te geven.
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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MDB

HIJS- / HEFMIDDELEN
Werkbakken
Afbeelding

Benaming

0025.73

werkbak 2 personen
bestemd voor gebruik aan een kraan
t.b.v. het werken op hoogte
beperkte toepassingsmogelijkheden
zie Abomafoon 3.17 voor voorschriften en veiligheidseisen
max. draaglast 250 kg
eigen gewicht 250 kg

Huurprijs per dag p. st.
€

6,10
verticaal
transport

Codenummer

klein materieel

Diverse hijsgereedschappen
Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.

kraancontainer
zelflossend inhoud 1 m³
l x b x h: 2.300 x 1.000 x 700 mm
max. last 2.000 kg
gewicht 180 kg

€

2,34

0029.07

kraancontainer verrijdbaar
zelflossend, inhoud 1 m³
voorzien van 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem
l x b x h: 2.300 x 1.080 x 700 mm
max. last 2.000 kg
gewicht 265 kg

€

2,95

0125.81

hijsbrancard + hijsspin
toe te passen bij calamiteiten

€

3,00
systeem
bekisting

0029.06

onderkomens

Benaming

bouwplaatsvoorziening

Codenummer

steigers en
ondersteuningen

Voor specifieke hijsgereedschappen bijv. combistekers en hijsmiddelen zoals
kettingen en stroppen, kunt u contact opnemen met de afdeling Verhuur &
Diensten, tel. 088 - 099 88 99.

emballage
index
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MDB

verticaal
transport
klein materieel

bouwplaatsvoorziening

klein materieel
machines

handgereedschap

onderkomens

verwarming/drogen

metselgerei

meet- en uitzetgereedschap

systeem
bekisting

communicatiemiddelen

steigers en
ondersteuningen

emballage

index
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MDB

machines
MACHINES
Cirkelzaagmachines
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0030.19

verrijdbare cirkelzaagmachine
Uitvoering zoals 0030.22, echter zonder aansluiting voor
houtmotafzuiger

€

5,40 *

0030.22

verrijdbare cirkelzaagmachine met aansluiting voor
houtmotafzuiger
(verhuur uitsluitend in combinatie met houtmotafzuiger
codenr. 0031.02)

€

5,70

€

42,70

€

4,50

€

5,30

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel
bouwplaatsvoorziening

met rem op zaagblad merk Gjerde type 1603
met doorzichtige beveiligingskap aan beugel
met afsluitbare startknop
max. zaagdiepte 148 mm bij 90º
zaagblad Ø 400 mm asgat Ø 30 mm
tafelblad 640 x 930 mm
hoogte tafelblad 850 mm
gewicht 140 kg
aansluiting 400 V
• De cirkelzaagmachines worden geleverd compleet met
gemonteerd zaagblad als koopartikel.
zaagblad
voor cirkelzaagmachine merk Gjerde
type 1603
32 tanden, Widia

0031.02

houtmotafzuiger Mobil Jet 100D
spanning 400 V vermogen 0,75 kW
opvangcapaciteit 100 l
gemonteerd in frame, verrijdbaar
gewicht 90 kg
(verhuur uitsluitend in combinatie met
cirkelzaagmachine codenr. 0030.22)

310201

zak t.b.v. houtmotafzuiger
(codenr. 0031.02)

0130.12

afzuiginstallatie t.b.v. zaagmachine
merk Kerstar, type KV200/2
opvangcapaciteit 165 l gewicht 27,5 kg
aansluitspanning 230 V
vermogen 2 x 1.000 W

€

4,50

0030.05.0000

roltafel Gjerde l=1 m; 3 rollen

€

0,77

0030.06.0000

aanvoertafel Gjerde l=2m
met 6 rollen, statief, aluminium aanslag en afkortstop.
voor montage aan Gjerde 1603B zaagtafel

€

2,54

koop

systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen

koop

emballage
index
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onderkomens

190321
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MDB

MACHINES
Cirkelzaagmachines
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0191.01

afkortzaagmachine op tafel merk Dewalt
type DW 743
voor hout en aluminium te gebruiken als afkort en als
tafel(verstek)zaag
zaagblad Ø 250 mm, asgat 30 mm,
gewicht 32 kg, aansluiting 230 V,
inclusief gemonteerd zaagblad als koopartikel
(€ 57,00)

€

3,05

0138.10

afzuigset Dewalt tafelverstekzaag
voor 0191.01

€

0,86

verticaal
transport

Codenummer

Steenzaagmachines
Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.

steenzaagmachine merk Clipper type ECW Major
aansluiting 400 V, 32 A, 4 polig, vermogen 3 kW diepte
zaagsnede 125 mm, lengte zaagsnede 590 mm,
zaagblad Ø 350 mm, asgat Ø 25,4 mm

€

7,90

0091.10

steenzaagmachine merk Clipper type CM501
aansluiting 400 V, 32 A, 4 polig, vermogen 4 kW
diepte zaagsnede max. 195 mm met 500 mm Ø blad;
lengte zaagsnede max. 500 mm
zaagblad 350 mm Ø tot maximaal 500 mm Ø, asgat
25,4 mm

€

9,10

0091.05

steenzaagmachine merk Clipper type Jumbo 650
aansluitspanning 400 V, vermogen 5,5 kW
diepte zaagsnede 265 mm, lengte zaagsnede 500 mm,
zaagblad Ø 650 mm, asgat Ø 25,4 mm,
aansluiting 400 V, 32 A, 5 polig,
gewicht 149 kg
Een verlengkabel lengte 25 m codenr. 0040.28.0000
wordt als huurartikel meegeleverd

€

8,60

€

150,00

€

115,00

€

280,00

€

356,00

systeem
bekisting

0091.01

onderkomens

Benaming

bouwplaatsvoorziening

Codenummer

klein materieel

• aan te sluiten op stofzuiger codenr. 0131.05

steigers en
ondersteuningen

• De steenzaagmachines worden geleverd met
gemonteerd diamantzaagblad als koopartikel
diamantzaagblad 350 mm universeel

190338

diamantzaagblad 350 mm kalkzandsteen

190338

diamantzaagblad 350 mm kalkzandsteen

190339

diamantzaagblad 650 mm kalkzandsteen

koop

koop

koop

koop

index
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emballage

190335
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MDB

MACHINES
Trilapparatuur
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0053.25

omvormer op kar met twee haspels
t.b.v. trilnaalden met 0,8 m snoer
snoer op haspel: 25 m
merk Laier, type URfKS
aansluiting 400 V, vermogen 3 kVA,
secundaire spanning 42 V,
aansluitingen: 2 stuks

€

4,80

0053.75.0000

trilnaald HF 34, slanglengte 3 m
Speciaal voor toepassing bij tunnelbekisting
snoerlengte 0,80 m
aansluitspanning 42 V Ø 34 mm
fleslengte 390 mm

€

2,70

0053.35.0000

trilnaald HF 34, slanglengte 5 m
snoerlengte 0,80 m
aansluitspanning 42 V Ø 34 mm
fleslengte 280 mm

€

2,70

0053.36.0000

trilnaald HF 56, slanglengte 5 m
snoerlengte 0,80 m
aansluitspanning 42 V Ø 56 mm
fleslengte 390 mm

€

2,95

0053.31.0000

trilnaald HF 66, slanglengte 5 m
snoerlengte 0,80 m
aansluitspanning 42 V Ø 66 mm
fleslengte 390 mm

€

3,00

0053.45.0000

trilnaald HF 35, slanglengte 8 m
snoerlengte 0,80 m
aansluitspanning 42 V Ø 35 mm
fleslengte 280 mm

€

2,95

0053.46.0000

trilnaald HF 56, slanglengte 8 m
snoerlengte 0,80 m
aansluitspanning 42 V Ø 56 mm
fleslengte 390 mm

€

3,20

0053.41.0000

trilnaald HF 66, slanglengte 8 m
snoerlengte 0,80 m
aansluitspanning 42 V Ø 66 mm
fleslengte 390 mm

€

3,30

0053.13.0000

stoktrilnaald HF 56, slanglengte 1,10 m
snoerlengte 0,80 m
aansluitspanning 42 V Ø 56 mm
fleslengte 390 mm

€

2,50

0053.14.0000

stoktrilnaald HF 66, slanglengte 1 m
snoerlengte 0,80 m
aansluitspanning 42 V Ø 66 mm
fleslengte 390 mm

€

2,60

0053.18

handstoktrilnaald
aansluitspanning 230 V, Ø fles 28 mm,
fleslengte 350 mm
lengte fles + slang 1 m

€

2,18

verticaal
transport

Codenummer

bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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klein materieel
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MACHINES
Trilapparatuur
Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.

0053.22

handstoktrilnaald
aansluitspanning 230 V, Ø fles 38 mm,
fleslengte 450 mm
lengte fles + slang 1 m

€

2,18

0053.24

handstoktrilnaald
aansluitspanning 230 V, Ø fles 38 mm,
fleslengte 450 mm
lengte fles + slang 1,50 m

€

2,18

0053.26

omvormer t.b.v afwerkspaan
aansluiting 230 V, vermogen 1 kVA,
secundaire spanning 42 V

€

1,55

0053.58.0000

afwerkspaan
aansluiting 42 V, werkbreedte 2 m standaard,
werklengte, 2,90 m, te verlengen met verlengstuk 1,45 m
(codenr. 0053.55.0000)
t.b.v. omvormer (codenr. 0053.26)

€

3,35

0053.55.0000

verlengstuk afwerkspaan 1,45 m

€

0,22

0453.52

afwerkspaan
merk Lievers type HAL 200 E
aansluiting 115 of 230 V,
1 fase 50 Hz elektrische
aandrijfunit, dubbel geïsoleerd volgens CE voorschriften
12.000 trillingen per minuut, werkbreedte 2 m
standaard werklengte 1,50 m, te verlengen met 1,50 m

€

2,45

klein materieel

Benaming

onderkomens
systeem
bekisting

Benaming

0054.02

dompelpomp merk Tsurumi type S 400/HS 2.4
aansluiting 2”,
aansluitspanning 230 V,
vermogen 400 W,
gewicht 11,3 kg
exclusief slang

Huurprijs per dag p. st.
€

1,36

0054.06.0000

vlotter voor 230 V dompelpompen

€

0,28

955320

pompslang 2” slappe slang type Heliflat S
in lengtes van 25 m

€

3,70

steigers en
ondersteuningen

Codenummer

emballage

per m1 koop

index
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bouwplaatsvoorziening

Pompen
Afbeelding

verticaal
transport

Codenummer
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MACHINES
Pompen
Afbeelding

Benaming

0054.48

klokpomp met vlotter
merk Grindex, type Minex 3F
aansluiting 2”, voorzien van Storzkoppeling,
aansluitspanning 400 V, vermogen 1,9 kW
gewicht 17 kg
exclusief slang

€

4,55

0054.49

klokpomp met vlotter
merk Grindex, type Minette 3F
aansluiting 3”, voorzien van Storzkoppeling,
aansluitspanning 400 V, vermogen 2,7 kW
gewicht 25 kg
exclusief slang

€

6,15

0054.51

klokpomp merk Tsurumi, type KTZ32.2-51
aansluiting 3”, voorzien van Storzkoppeling,
aansluitspanning 400 V, vermogen 2,2 kW
gewicht 34 kg
exclusief slang

€

5,70

0054.40

klokpomp met vlotter
merk Grindex, type Major H
aansluiting 3”, voorzien van Storzkoppeling,
aansluitspanning 400 V, vermogen 7,6 kW
gewicht 45 kg
exclusief slang

€

9,65

955324

persslang 2” met Storzkoppelingen
gewapende slang lengte 10 m
t.b.v. Grindex klokpomp
(codenr. 0054.48)

€

72,50

€

28,50

€

3,70

bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting

koop
terugkoop

per m1 koop

steigers en
ondersteuningen

pompslang 2”
slappe slang type Heliflat S
in lengtes van 25 m

klein materieel

955320

Huurprijs per dag p. st.

verticaal
transport

Codenummer

emballage
index
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MACHINES
Pompen
Afbeelding

Benaming

955328

Storzkoppeling met slangpilaar en slangklem
Voor pompslang 2”
nokafstand 66 mm

Huurprijs per dag p. st.
koop

€

17,20

€

112,00

€

43,00

€

6,00

€

19,00

verticaal
transport

Codenummer

Storzkoppelingen worden bij bestelling van een persslang
(codenr. 955324) aan de persslang gemonteerd geleverd. Bij
bestelling van slappe slang (codenr. 955320) worden Storzkoppelingen met slangklemmen op verzoek los meegeleverd

persslang 3” met Storzkoppelingen
gewapende slang lengte 10 m
t.b.v. klokpomp 3”
pompslang 3” slappe slang type Heliflat S
in lengtes van 25 m

955338

Storzkoppeling met slangpilaar en slangklem
Voor pompslang 3” nokafstand 89 mm

terugkoop

per m1 koop

koop

Storzkoppelingen worden bij bestelling van een persslang
(codenr. 955334) aan de persslang gemonteerd geleverd. Bij
bestelling van slappe slang (codenr. 955330) worden Storzkoppelingen met slangklemmen op verzoek los meegeleverd

Afbeelding

Benaming

0094.53

hogedrukreiniger op kar merk ARS
type HD-E 15/200
aansluitspanning 400 V, vermogen 5,5 kW
werkdruk max. 180 bar, reactiekracht spuitpistool max. 55
N, waterverbruik 900 l/uur
inclusief:
- 10 m waterslang inclusief koppelingen
- 10 m hogedrukslang met spuitlans met vuilfrees
- gewicht 65 kg

Huurprijs per dag p. st.
€

6,45

0094.52.0000

verlenging van de hogedrukslang 10 m

€

0,52

systeem
bekisting

Codenummer

onderkomens

Hogedrukreiniging

bouwplaatsvoorziening

955330

koop

klein materieel

955334

steigers en
ondersteuningen

• N.B.: hogedrukreiniger en slangen aftappen bij vorst!

emballage
index
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MACHINES
Overige machines/hulpmiddelen
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0010.53.0000

handtrekwagen
afmetingen laadvlak 2 x 1 m
2 assen
draagvermogen 1.000 kg

€

1,10

0010.66.0000

handpallettruck
hefbereik 85 - 200 mm vorklengte 1.150 mm
draagvermogen 2.300 kg
gewicht 65 kg

€

1,50

0111.60.0000

Opslagvlonder voor de bouwplaats
Afmeting 6 x 2,5 m²
met stalen of houten bodem

€

2,00

0020.65

montagelift, merk ALP
type LMC475
max. vorkhoogte: 4,76 m, hefcapaciteit 250 kg,
met Fulton-lier
handbediening

€

5,06

0029.21.0000

stortkoker merk Vlutters type T-50 kunststof
werkende lengte 0,95 m, onderkant Ø 0,40 m
gewicht 8 kg

€

0,30

0029.22.0000

tussenstortkoker met zij-inworp merk Vlutters type
T-50 kunststof
werkende lengte 0,95 m, onderkant Ø 0,40 m
gewicht 12 kg

€

0,92

0029.23.0000

storttrechter

€

0,42

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel
bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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MACHINES
Overige machines/hulpmiddelen
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0029.27.0000

steigerhouder
voor bevestiging van de stortkoker aan de steiger

€

0,62

0029.28.0000

draagring
gemonteerd in bovenste stortkoker

€

0,22

0029.29

lierbok met 20 m kabel
hefvermogen 500 kg
de lierbok past in de kokers van de steigerhouder

€

0,92

€

3,60

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel
bouwplaatsvoorziening

• Maximale lengte van een stortkoker is 40,00 m.
• Bij scherpe knikken in de kokerbaan is er grote kans op
beschadiging van de kokers.

0061.79

gasfleskast, voor opslag van maximaal 8 gasflessen
• de gasfleskast kan bevestigd worden aan het
T-frame (codenr. 0061.80)

€

2,50

0044.45

lasinverter draagbaar model
merk Selco Quasar 150
spanning primair 230V,
capaciteit 60% 120A, 100% 100A
instelbaar van 5-150A
geschikt voor elektrode Ø 3,25mm
gewicht 4,1kg

€

2,80

€

1,26

steigers en
ondersteuningen

T-frame, ter bevestiging van 1 of 2 gasfleskasten

systeem
bekisting

0061.80

onderkomens

• Maak gebruik van een geleidedraad die door de kokerbaan heen vastgemaakt is aan het bestemmingspunt.
Deze zorgt ervoor dat de kokers met een vloeiende bocht
naar hun bestemming worden geleid.

• inclusief: laskabel 4m, aardkabel 4m
laskap en bikhamer
veiligheidsset
bestaande uit: trafo 230 V / 42 V, 1.000 W
2 halogeenarmaturen, klasse 3,
300 W / 42 V, inclusief 25 m kabel, 2 x 2,5 mm²

emballage

0044.61

• trafo alleen geschikt voor genoemde verlichtings
armaturen;
• trafo niet onder de vloer plaatsen
index
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MACHINES
Overige machines/hulpmiddelen
Afbeelding

Benaming

0044.62.0000

verlengkabel t.b.v. armaturen van veiligheidsset
25 m H07RNF 2 x 2,5 mm², 16 A, 2-polig, 42 V
inclusief stekker en contrastekker

Huurprijs per dag p. st.
€

0,20

€

2,85

€

132,00

verticaal
transport

Codenummer

• maximaal 1 verlengkabel per armatuur aansluiten
0191.02

• De afkortzaagmachines worden geleverd compleet met
gemonteerd zaagblad als koopartikel

0046.20.0000

ribbenbuiskachel
t.b.v. hydrofoors

€

0,47

0062.02

hydrofoor merk Grundfoss, type MQ3-35B
aansluitspanning 230 V,
vermogen 850 W,
pompdruk 3,5 bar,
max. opvoerhoogte 15 m
gewicht 13 kg
capaciteit 4,5 m³/uur

€

4,40

€

8,98

€

12,13

koop

• Montage dient door MDB te worden uitgevoerd
0062.03

hydrofoor merk Sihi type Unipress SLFI 4004
aansluitspanning 400 V,
vermogen 2,2 kW,
pompdruk 5,1 bar,
max. opvoerhoogte 50 m

systeem
bekisting

opvoerhoogte-capaciteit
50 m - 3 m³/uur
48 m - 6 m³/uur
38 m - 9 m³/uur

onderkomens

cirkelzaagblad titaan-tantaliet
t.b.v. Hitachi afkortzaagmachine
(codenr. 0191.02)

bouwplaatsvoorziening

190312

klein materieel

afkortzaagmachine op tafel merk Hitachi CD12F
voor metaal, koper en kunststof,
verstek tot 45°,
zaagblad Ø 305 mm,
asgat 25,4 mm
aansluiting 230 V
gewicht 19 kg

• Montage dient door MDB te worden uitgevoerd

0062.04

steigers en
ondersteuningen

hydrofoor merk Duijvelaar type BU1 DVP4-70
aansluitspanning 400 V,
vermogen 1,1 kW
pompdruk 4,5 - 6,7 bar,
max. opvoerhoogte 50 m,
voorzien van hijsogen en een dubbele WCD
t.b.v. een warmtelint voor tijdens de winterperiode

emballage

opvoerhoogte-capaciteit
50 m - 4,5 m³/uur
40 m - 6 m³/uur
20 m - 8 m³/uur
in geïsoleerde kast, voorzien van ribbenbuiskachel
• Montage dient door MDB te worden uitgevoerd

index
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MACHINES
Overige machines/hulpmiddelen
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0062.05.0000

watermeterkist staal,
afmeting 1 x 0,9 x 0,9 m
exclusief leidingwerk

€

1,14

0062.10.0000

watermeterkist staal
afmeting 2,1 x 1,1 x 1,1 m
exclusief leidingwerk

€

1,71

0063.01

poederblusser
klasse A, B, C
inhoud 6 kg
gewicht 10 kg

€

0,18

0067.67.0000

elektrische, oliegevulde radiator 2.000 W
met thermostaat
230 V, inclusief kabel 3 x 1,5 mm²
met stekker 16 A, 2-polig + aarde

€

0,40

0070.02

elektr. schroefcompressor merk Atlas Copco type GA
10/GA 11
vermogen 11 kW
aansluiting 400 V 63 A/5 polig
capaciteit: 1.560 l/min.
werkdruk 7,5 bar
geluidgedempt, verrijdbaar

€

20,10

verticaal
transport

Codenummer

bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting

€

0,46

0096.80

axiaal ventilator
Type ASF 50
afmetingen l x b x h 815 x 320 x 800 mm
luchtopbrengst 0 - 7.600 m3/uur
instelbaar kantelframe
spanning 230 V
gewicht 29 kg

€

8,20

emballage

luchtslang 3⁄4” - 25 m lang
compleet
(t.b.v. codenr. 0070.02)

steigers en
ondersteuningen

0073.01.0000

index
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• excl. verlengkabel 0040.25.0000
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MACHINES
Overige machines/hulpmiddelen
Afbeelding

Benaming

0190.01

scheidingstrafo Triand X01
230 V, 3.000 W
1 st. WCD 230 V

Huurprijs per dag p. st.
€

1,70
verticaal
transport

Codenummer

• voor aansluiting van 1 stuk handgereedschap (230 V)
bij gebruik onder de vloer en in een nauwe geleidende
ruimte;
• trafo niet onder de vloer plaatsen;
• trafo niet bedoeld voor verlichting

€

1,75

0091.21.0000

tegel/steenknipmachine
knipbreedte 450 mm
knipcapaciteit 30 tot 120 mm

€

1,75

0450.45

speciemolen
inhoud 180 l
aansluitspanning 230 V, vermogen 0,9 kW
gewicht 96 kg

€

2,15

0452.85.0000

betonbak(mobiel) kiervuller
onderlossend

€

4,55

0131.20

bouwstofzuiger Comzu F 3313 t.b.v. kwartsstof
type B2
groot model stofzuiger
spanning 230 V
vermogen 3,3 kW
voorzien van hijsbeugel, grote wielen,
20 meter zuigslang, zuigbuis met vloermond.
Hepa filter
gewicht 68 kg

€

12,10

€

1,40

bouwplaatsvoorziening

steenknipmachine
knipbreedte 420 mm, geschikt voor het knippen van
kalkzandsteenblokken tot 300 mm dikte

klein materieel

0091.23.0000

onderkomens
systeem
bekisting

zak voor Comzu stofzuiger 0131.20

koop

index
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emballage

310408

steigers en
ondersteuningen

Huurprijs is incl. gemonteerde filters
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MACHINES
Overige machines/hulpmiddelen
Afbeelding

Benaming

0131.11

bouwstofzuiger t.b.v. kwartsstof
merk Dustcontrol DC 2800
aansluitspanning 230 V
vermogen 1.200 W
Hepafilter
exclusief stofzakken
gewicht 14 kg

Huurprijs per dag p. st.
€

5,95

€

1,60

verticaal
transport

Codenummer

Huurprijs is incl. gemonteerde filters

€

3,85

0368.14.0000

vlaggenmasthouder(frame)
voor 5 vlaggenmasten

€

6,00

0368.20.0000

vlaggenmast l = 6 m
tbv vlaggenmasthouder

€

1,08

0368.16.0000

vlaggenmastbak
afm. 1x0,8x0,6 m
gewicht ca. 1000 kg
geschikt voor 2 vlaggenmasten codenr. 0368.20.0000

€

4,65

0368.18.0000

vlaggenmastbak
afm. 1x0,8x0,6 m
gewicht ca. 1000 kg
geschikt voor 1 vlaggenmast codenr. 0368.20.0000

€

4,27

0888.10

Combisafe loading system
tbv aangelijnd laden en lossen van vrachtwagens
op de bouwplaats.
staander met ballast

€

3,90

systeem
bekisting

stofzuiger Starmix ISP-ARD1635EW
tbv handgereedschap en Dewalt tafelverstekzaag
automatisch startend
spanning 230 V
vermogen 1.600 W

onderkomens

0131.05

koop

bouwplaatsvoorziening

zak voor Dustcontrol stofzuiger 0131.11

klein materieel

822499

Een set is 2 staanders met ballast, lijn met katrol
Prijs op aanvraag

bekisting voor restbeton
tb legoblok van restbeton
afmeting 1,6 x 0,8 x 0,8 m
inhoud 1 m3

steigers en
ondersteuningen

0940.01.0000

emballage
index
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handgereedschap
HANDGEREEDSCHAP
Takels en dommekrachten
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0021.61

steigertakel RIO 70
aansluiting 230 V
hijsvermogen 70 kg
hijshoogte 25 m
inclusief afstandsbediening

€

2,28

0021.62.0000

steigerophanging 0,8 m
t.b.v. codenr. 0021.61

€

0,44

0022.25

handkettingtakel
hijsvermogen 500 kg
hijshoogte 3 m

€

0,85

0022.26

handkettingtakel
hijsvermogen 1.000 kg
hijshoogte 3 m

€

0,87

0022.27

handkettingtakel
hijsvermogen 2.000 kg
hijshoogte 3 m

€

1,24

0022.36

handkettingtakel
Merk Estil 2100
hijsvermogen 10.000 kg
hijshoogte 3m
eigen gewicht 80 kg

€

7,15

0021.54

staaldraadtakel (Tirfor)
trekvermogen 1.500 kg
draadlengte 25 m

€

2,28

0097.01

dommekracht (kelderwinde) 3 ton

€

0,84

0097.02

dommekracht (kelderwinde) 5 ton

€

0,92

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel
bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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HANDGEREEDSCHAP
Elektrisch handgereedschap
Afbeelding

0030.16

handcirkelzaagmachine
merk Hitachi type C9U
zaagblad Ø 235 mm, zaagdiepte max. 84 mm
gewicht circa 8 kg,
aansluiting 230 V
inclusief gemonteerd zaagblad als koopartikel
met stofzuigeradapter

190308

cirkelzaagblad voor handcirkelzaagmachine
merk Hitachi type C9U
(codenr. 0030.16)
Widia

0030.10

Huurprijs per dag p. st.
0,62

€

34,00

invalzaag
merk Festo type TS55RQ
zaagdiepte 0-55 mm
verstek 45° zaagdiepte 43 mm
zaagblad Ø160 mm; asgat 20 mm
incl. gemonteerd zaagblad
stofadaptor 27/36 mm
gewicht ca. 4,4 kg

€

1,52

0030.75.0000

Geleiderail
voor invalzaag Festo codenr. 0030.10
lengte 1,4m

€

0,60

0130.20

decoupeerzaag met DRS
merk Hilti type WSJ 850-ET
capaciteit hout 150 mm, aluminium 25 mm, rvs 3 mm
posities pendelbeweging 4
verstekzagen tot 45o
voorzien van zelfstandige stofafzuiging WSJ DRS (alleen
voor hout)
gewicht 2,6 kg

€

2,45

0090.73

slagmoeraanzetter
Bosch GDS 18E
bouten M6-M18
toerental 500-1.300 o.p.m.
vermogen 500 W
aandraaimoment 70-250 Nm
gewicht 3,3 kg
links- en rechtsdraaiend

€

2,21

0090.08

haakse slijpmachine Ø 230 mm
merk Hilti type DCG230
toerental 6.500 omw./min.

€

1,75

verticaal
transport

€

bouwplaatsvoorziening

Benaming

klein materieel

Codenummer

koop

onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index

De prijzen zijn exclusief B.T.W. Prijspeil mei 2018. Wijzigingen voorbehouden.

t: 088 - 099 88 99 | verhuur@mdb.nl | www.mdb.nl

Pagina 47

MDB

HANDGEREEDSCHAP
Elektrisch handgereedschap
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0090.65

hamerboormachine Hilti type TE 7 + DRS
aansluiting 230 V
vermogen 710 W
voorzien van zelfstandige stofafzuiging (DRS)
boorcapaciteit in beton 4 - 16 mm (met DRS)
toerental p/min 1050
boorhouder SDS-plus
gewicht 3,8 kg
L/R draaiend
exclusief boor

€

2,95

0090.89

Breekhamer merk Bosch GSH 5 CE
Aansluitspanning 230 V
Vermogen 950 W
Instelbare slagkracht 2-8 J
Instelbaar aantal slagen 1.300-2.600 o.p.m.
Gereedschapsopname SDS max
Gewicht 5,2 kg
Exclusief beitel

€

2,25

€

2,75

€

4,55

€

24,00

€

8,40

verticaal
transport

Codenummer

bouwplaatsvoorziening
systeem
bekisting

Breekhamer merk Bosch GSH 11 E
Aansluitspanning 230 V
Vermogen 1.500 W
Instelbare slagkracht 6-25 J
Instelbaar aantal slagen 900-1.890 o.p.m.
Gereedschapsopname SDS max
Gewicht 10,1 k.g
Exclusief beitel
Stofadaptor codenr. 0190.60.0000 wordt altijd bij de
machine meegeleverd; huurprijs Euro 0,90 per dag.
Op te geven bij bestelling of een stofzuiger benodigd is.
Stofzuiger zie Starmix codenr. 0131.05 of Dustcontrol
codenr. 0131.11

0090.85

steigers en
ondersteuningen

breekhamer merk Hilti type TE 706
aansluitspanning 230 V
vermogen 1.200 W
aantal slagen 2.290/2.590/2.760
slagkracht 10 J
gereedschapopname SDS max
gewicht 7,2 kg
exclusief beitel

puntbeitel SDS max
(t.b.v. codenr. 0090.89, 0090,98, 0090.85)

emballage

Stofadaptor codenr. 0190.50.0000 wordt altijd bij de
machine meegeleverd; huurprijs Euro 0,90 per dag.
Op te geven bij bestelling of een stofzuiger benodigd is.
Stofzuiger zie Starmix codenr. 0131.05 of Dustcontrol
codenr. 0131.11
690950

koop
terugkoop

index
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onderkomens

0090.98

klein materieel

Stofadaptor codenr. 0190.60.0000 wordt altijd bij de
machine meegeleverd; huurprijs Euro 0,90 per dag.
Op te geven bij bestelling of een stofzuiger benodigd is.
Stofzuiger zie Starmix codenr. 0131.05 of Dustcontrol
codenr. 0131.11
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HANDGEREEDSCHAP
Elektrisch handgereedschap
Afbeelding

Benaming

690951

platte beitel SDS max
(t.b.v. codenr. 0090.89, 0090,98, 0090.85)

Huurprijs per dag p. st.
koop
terugkoop

690952

spadebeitel SDS max
(t.b.v. codenr. 0090.89, 0090,98, 0090.85)

koop
terugkoop

€

23,00

€

8,00

€

29,00

€

10,00

€

30,50

€

37,50

€

48,00

€

51,00

klein materieel

holle boren met gemonteerde stofafzuigadaptor
voor aansluiting stofzuiger (codenr. 0131.05)
Aansluiting Ø35mm
Via de boor en de stofzuig adaptor wordt kwartsstof tijdens
het boren afgezogen.
De boren kunnen toegepast worden in hamerboormachines
die nog niet voorzien zijn van stofafzuig adaptor

verticaal
transport

Codenummer

holle boor 12x330
Aansluiting SDS-plus

koop

680530

holle boor 14x370
Aansluiting SDS-plus

koop

680532

holle boor 16x370
Aansluiting SDS-plus

koop

680534

holle boor 18x370
Aansluiting SDS-plus

koop

bouwplaatsvoorziening

680528

onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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HANDGEREEDSCHAP
Luchtnietapparaten en schiethamers
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0070.59

elektrische compressor t.b.v. nieten/spijkeren
merk Atlas Copco LXF08
vermogen 0,75 kW
aansluiting 230 V
capaciteit: 185 l/min
werkdruk 7 bar
1 luchtaansluiting

€

3,62

0073.05.0000

luchtslang 3⁄8”
10 m lang, compleet
(t.b.v. codenr. 0070.59)

€

0,20

0093.54.0000

Duofast, type DS-7664
gewicht 2,5 kg
laadcapaciteit 130 nieten
nietbreedte 10,9 mm
nietlengte 22-50 mm

€

2,00

0093.55.0000

Duofast, type KN-1848A
gewicht 2,1 kg
laadcapaciteit 120 nieten
nietbreedte 5,6 mm
nietlengte 14-38 mm

€

1,82

0093.64.0000

Duofast, type RCN70
gewicht 3 kg
laadcapaciteit 325 nagels op spoel
nagellengte 45-75 mm

€

2,28

€

2,28

€

2,95

verticaal
transport

Codenummer

onderkomens
systeem
bekisting

• t.b.v. rachels, plaatmateriaal

0093.62.0000

emballage

Duofast, type STN65
gewicht 3,2 kg
laadcapaciteit 105 T-nagels of 60 krammen
krammen 35-63 mm
T-nagels 25-65 mm
• t.b.v. rachels, plaatmateriaal

index
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steigers en
ondersteuningen

Duofast, type KD550
gewicht 1,7 kg
laadcapaciteit 325 nagels op spoel
nagellengte 27-50 mm

bouwplaatsvoorziening

0093.61.0000

klein materieel

• t.b.v. renovatiewerk
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MDB

HANDGEREEDSCHAP
Luchtnietapparaten en schiethamers
Afbeelding

Benaming

0093.60.0000

Duofast, type DAFN-6480
gewicht 2,4 kg
laadcapaciteit 100 nagels
nagellengte 32-63 mm

Huurprijs per dag p. st.
€

1,40

€

1,50

€

1,66

verticaal
transport

Codenummer

• afwerknagelapparaat voor het grove werk

0093.67.0000

klein materieel

Duofast, type LFN-764
gewicht 2,1 kg
laadcapaciteit 120 nagels
nagellengte 16-50 mm
• afwerknagelapparaat

0093.70.0000

bouwplaatsvoorziening

Paslode FN1850
gewicht 1,3 kg
laadcapaciteit 112 brads
nagellengte: 16-50 mm
• afwerknagelapparaat

€

3,15

0093.77

plunjerschiethamer merk Hilti - type DX 460F8
zonder magazijn
lengte nagels 16 – 72 mm
patronen 6,8/11M in 4 sterkten
gewicht 3,3 kg

€

2,95

0093.78

plunjerschiethamer merk Hilti type DX 460
met nagelmagazijn MX 72
nagelcapaciteit 13 stuks
lengte nagels max. 72 mm
patronen 6,8/11M in 4 sterkten
gewicht 3,5 kg

€

3,30

systeem
bekisting

plunjerschiethamer merk Hilti - type DX A41
met nagelmagazijn X-AM 72
nagelcapaciteit 10 stuks
lengte nagels max. 72 mm
patronen 6,8/11M in 3 sterkten
gewicht 3,5 kg

onderkomens

0093.75

steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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verwarming/drogen
VERWARMING/DROGEN
Heaters
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0096.01

elektroheater 12 kW
exclusief kabel
luchtopbrengst 600 m³/uur
capaciteit: 43.500 kJ/uur
aansluitspanning 400 V - 18 A
verbruik 12 kW max.
gewicht 25 kg

€

2,70

0096.08

heatergroepenkast type Multi
bevattende:
6 groepen 25 A
per groep 1 WCD 32 A 4 p
elke groep beveiligd door
aardlekschakelaar 40 A 30 mA
aansluiting door grondkabel

€

4,90

0096.03

elektroheater 3 kW
inclusief 2 m kabel
luchtopbrengst 360 m³/uur
capaciteit: 10.900 kJ/h
aansluitspanning 230 V - 14 A
verbruik 3 kW
gewicht 9,2 kg

€

1,24

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel
bouwplaatsvoorziening
onderkomens

Ontvochtigers
Huurprijs per dag p. st.

0095.05

luchtontvochtiger
inclusief 2 m kabel
merk Andrews Sykes type FD 60
wateronttrekking max. 120 l/24 uur
aansluitspanning 230 V
verbruik max. 1,56 kW
gewicht 61 kg

€

7,45

0095.03

luchtontvochtiger
merk Remko type AMT60
wateronttrekking max. 59 l/24 uur
voorzien van wateropvangbak
aansluitspanning 230 V
verbruik max. 1,2 kW
gewicht 45 kg

€

6,80

emballage

Benaming

index
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steigers en
ondersteuningen

Codenummer

systeem
bekisting

Afbeelding
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i
METSELGEREI
Profielen
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0092.13.0000

aluminium metselprofiel, 2,7 m

€

0,11

0092.14.0000

aluminium metselprofiel, 3 m

€

0,11

0492.17.0000

aluminium metselprofiel, 3,6 m

€

0,13

verticaal
transport

Codenummer

• De metselprofielen zijn voorzien van 5 spijkersleuven in
elke zijde voor het aanbrengen van stellatten.
• Bij bestelling aangeven dat het metselprofiel al of niet
geschikt moet zijn voor toepassing met een spindel.

€

0,03

0092.32.0000

aluminium metselprofiel
verstelbaar met verende kop 2,45 - 2,63 m

€

0,11

€

0,11

bouwplaatsvoorziening

spindel voor metselprofiel,
verstelbaar 50 - 450 mm

• De metselprofielen met verende kop zijn niet voorzien van
spijkersleuven.

0492.37.0000

aluminium metselprofiel
verstelbaar met gemonteerde spindel 2,75-3,08 m

klein materieel

0092.20.0000

onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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meet- en uitzet gereedschap
MEET- EN UITZETGEREEDSCHAP
Waterpasinstrumenten en lasers
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0365.10

optisch waterpasinstrument
merk en type Spectra AL24M
vergroting 24x
kortste focuseringsafstand: 0,6m
magnetisch gedempte compensator
nauwkeurigheid op 1km dubbele waterpassing: 2mm
incl. statief (codenr. 0367.80.0000)

€

1,80

0365.20

laser waterpasinstrument
merk en type Spectra Precision LL500
laser klasse 2
automatisch nivellerend
voor horizontaal gebruik
bereik max. 500 m diameter (met sensor)
nauwkeurigheid 1,5 mm op 30 m
excl. sensor (codenr. 0365.40) en verstelbaar statief
(codenr. 0367.85.0000)

€

3,65

0365.40

sensor
merk en type Spectra HL700
t.b.v. laser waterpasinstrument
incl. baakklem

€

1,22

0365.50

laser waterpasinstrument
merk en type Spectra HV302
laser klasse 3A/3R
automatisch nivellerend horizontaal/verticaal
voor horizontaal en verticaal gebruik
bereik max. 800 m diameter (met sensor)
nauwkeurigheid 1,5 mm op 30 m
excl. sensor (codenr. 0365.55) en verstelbaar statief
(codenr. 0367.85.0000)

€

5,60

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel
bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting

Theodolieten
Afbeelding

Benaming

0365.60

elektronische theodoliet
merk en type Spectra DET-2
t.b.v. precisie hoekmetingen
meeteenheid graden/gon/mil
toetsenbord en verlicht display
incl. statief (codenr. 0367.80.0000)

Huurprijs per dag p. st.
€

7,15
steigers en
ondersteuningen

Codenummer

emballage
index
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MEET- EN UITZETGEREEDSCHAP
Statieven en toebehoren
Afbeelding

Codenummer

Benaming

0367.85.0000

statief verstelbaar tbv meetinstrumenten

Huurprijs per dag p. st.
€

0,61
verticaal
transport
klein materieel
bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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communicatiemiddelen
COMMUNICATIEMIDDELEN
Portofoons
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0066.50

portofoon inclusief accu, lader en tas
merk Motorola DP1400

€

2,45

0066.54.0000

accu (extra)

€

0,25

0066.59.0000

microfoon met clip

€

0,25

0066.58.0000

microfoon met clip en voetschakelaar

€

0,50

0066.70

mobilofoon
merk Motorola
zender/ontvanger met display
bestemd voor kraanmachinist

€

2,30

0066.62.0000

oplader 6-voudig
t.b.v. portofoon Motorola DP1400

€

5,60

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel
bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting

Bijzonderheden:
• Portofoons kunnen op elkaar worden afgesteld zodat
mogelijke storing, veroorzaakt door andere portofoon
gebruikers, zoveel mogelijk wordt voorkomen;
• Deze apparatuur is zeer geschikt voor bouwkranen;
• Inclusief zendmachtiging;

steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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verticaal
transport
klein materieel

bouwplaatsvoorziening

bouwplaatsvoorziening
elektra

onderkomens

verlichting

terreininrichting

systeem
bekisting

steigers en
ondersteuningen

emballage

index
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elektra
ELEKTRA
Grondkabels
Afbeelding

Koopprijs

0040.14.0000

grondkabel VG-YMvK-as 4 x 16 mm²

Prijs op
aanvraag

0040.15.0000

grondkabel VG-YMvK-as 4 x 25 mm²

Prijs op
aanvraag

0040.16.0000

grondkabel VG-YMvK-as 4 x 35 mm²

Prijs op
aanvraag

0040.17.0000

grondkabel VG-YMvK-as 4 x 50 mm²

Prijs op
aanvraag

0040.18.0000

grondkabel VG-YMvK-as 4 x 70 mm²

Prijs op
aanvraag

0040.19.0000

grondkabel VG-YMvK-as 4 x 95 mm²

Prijs op
aanvraag

bouwplaatsvoorziening

• Het huren van grondkabels behoort ook tot de mogelijkheden, mits op voorraad.
• Grondkabel dient minimaal 0,6 m diep te worden
ingegraven
• Grondkabel wordt aangevoerd op haspel (codenr.
0040.29.000)
• Grondkabel moet voor afvoer op haspel worden
aangeboden

Verlengkabels
Afbeelding

verlengkabel 230 V 25 m
3 x 1,5 mm², met 16 A stekker en CEE-norm
contrastekker

Huurprijs per dag p. st.
€

0,28

0146.16.0000

verlengkabel 230 V 25 m
3 x 2,5 mm², met 16 A stekker en contrastekker

€

0,52

0040.30.0000

verlengkabel met stekkerbak 230V
kabel 3x2,5mm2 H07 RN-F, lengte 25m
met rubber stekker 230V
stekkerbak met 4 st. WCD 2-polig + randaarde

€

0,28

0040.26.0000

verlengkabel H07 RN-F 4 x 2,5 mm² 400 V
lengte 25 m,
inclusief stekker en contrastekker
CEE norm 32 A / 4-polig

€

0,35

0040.27.0000

verlengkabel H07 RN-F 4 x 2,5 mm² 400 V
lengte 12,5 m
inclusief stekker en contrastekker
CEE norm 32 A / 4-polig

€

0,28

0040.42.0000

verlengkabel H07RN-F 4 x 6 mm² 400 V
lengte 25 m
inclusief stekker en contrastekker
CEE norm 32 A / 4-polig

€

0,48

0040.28.0000

verlengkabel H07RN-F 5 x 4 mm² 400V
lengte 25m
inclusief stekker en contrastekker
CEE norm 32 A / 5-polig

€

0,45

0040.38.0000

zie codenummer 0040.28.0000 maar nu 12,5 m

€

0,38

systeem
bekisting

Benaming

0040.22.0000

onderkomens

Codenummer

steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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klein materieel

Benaming

verticaal
transport

Codenummer
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ELEKTRA
Verlengkabels
Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.

doorluskabel 5 x 6 mm l=25 m
t.b.v. aansluiten van 32 A doorluskasten
inclusief stekker en contrastekker
CEE norm 32 A / 5-polig

€

0,52

0040.48.0000

doorluskabel 5 x 6 mm2 l=12,5 m
t.b.v. aansluiten van 32 A doorluskasten
inclusief stekker en contrastekker
CEE norm 32 A / 5-polig

€

0,28

0040.25.0000

doorluskabel 5 x 10 mm² l=25 m
voor hulpgroepenkasten,
inclusief stekker en contrastekker
CEE norm 63 A / 5-polig

€

0,57

0040.24.0000

zie codenummer 0040.25.0000 maar nu 12,5 m

€

0,44

0040.50.0000

doorluskabel 5 x 16 mm² l=15 m
t.b.v. aansluiten van 63 A doorluskasten
inclusief stekker en contrastekker
CEE norm 63 A / 5-polig

€

0,77

Verdeelpunten
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0043.71

aansluitpunt voor kraan en machinistenlift, max. 125 A
voorzien van aardlekbeveiliging
voor kraan 125 A/300 mA
voor lift 40 A/30 mA
WCD 5-polig, 32 A/400 V
Voor verlichting 40 A/30 mA
WCD 4-polig 32 A/400 V
Niet geschakeld door HS op kraanaansluitpunt
voorzien van vergrendelbare hoofdschakelaar

€

3,62

0043.72

aansluitpunt voor kraan en machinistenlift, max. 250 A
voorzien van aardlekbeveiliging
voor kraan 250 A/300 mA
voor lift 40 A/30 mA
WCD 5-polig, 32 A/400 V
Voor verlichting 40 A/30 mA
WCD 4-polig 32 A/400 V
Niet geschakeld door HS op kraanaansluitpunt
voorzien van vergrendelbare hoofdschakelaar

€

6,82

0043.78

aansluitpunt voor personen-/ goederenlift, 63 A
voorzien van vergrendelbare hoofdschakelaar,
aardlekbeveiliging 63 A/300 mA en
WCD 63 A , 5-polig 400 V
model zwerfkast

€

2,10

onderkomens

Codenummer

bouwplaatsvoorziening

0040.45.0000

2

klein materieel

Benaming

verticaal
transport

Codenummer

systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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ELEKTRA
Verdeelpunten
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0043.85

hoofdverdeelpunt max. 400 A
hoofdschakelaar 400 A
2 groepen max. 63 A
2 groepen max. 160 A
2 groepen max. 250 A
1 CEE-norm 400 V WCD 63 A, 5-polig +
aardlekschakelaar 63 A/300 mA
1 groep 230 V, met snoercentrale +
aardlekschakelaar 40 A/30 mA
+ pasco 25/16 A
gemonteerd op frame

€

11,36

0043.80

hoofdverdeelpunt max. 250 A
hoofdschakelaar 250 A
2 groepen max. 63 A
2 groepen max. 160 A
1 CEE-norm 400 V WCD 63 A, 5-polig +
aardlekschakelaar 63 A/300 mA
1 groep 230 V, met snoercentrale +
aardlekschakelaar 40 A/30 mA
+ pasco 25/16 A
gemonteerd op frame

€

7,74

0043.96

hoofdverdeelpunt max. 250 A
hoofdschakelaar 250 A
2 groepen max. 160 A
gemonteerd op houten bord

€

2,95

0043.89

hoofdverdeelpunt max. 200 A
hoofdschakelaar 250 A
3 groepen max. 63 A
gemonteerd op houten bord

€

2,48

0043.86

hoofdverdeelpunt max. 125 A
hoofdschakelaar 125 A
2 groepen max. 63 A
gemonteerd op houten bord

€

1,76

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel
bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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ELEKTRA
Verdeelpunten
Afbeelding

Benaming

0043.21

verdeelpunt max. 125 A
1 hoofdaardlekschakelaar 125 A/300 mA

Huurprijs per dag p. st.
€

2,70

€

1,81

€

1,45

€

2,05

verticaal
transport

Codenummer

lichtgroepen beveiligd met aardlekschakelaar 30 mA:
3 groepen, elk met dubbele WCD 230 V/16 A
1 groep, max. 16 A t.b.v. vaste kabelaansluiting

klein materieel

krachtgroepen:
3 groepen max. 25 A, elk met CEE-norm
WCD 400 V/32 A, 4-polig,
beveiligd met aardlekschakelaar 30 mA
1 groep max 25 A t.b.v. vaste kabelaansluiting
2 groepen max. 63 A, elk met CEE-norm
WCD 400 V/63 A, 5-polig
gemonteerd op frame

0043.22

verdeelpunt max. 63 A
1 hoofdaardlekschakelaar 63 A/300 mA

bouwplaatsvoorziening

lichtgroepen beveiligd met aardlekschakelaar 30 mA:
2 groepen, elk met dubbele WCD 230 V/16 A

onderkomens

krachtgroepen:
1 groep max. 25 A, met CEE-norm
WCD 400 V/32 A, 4-polig,
beveiligd met aardlekschakelaar 30 mA
1 groep max. 63 A, met CEE-norm
WCD 400 V/63 A, 5-polig
beveiligd met aardlekschakelaar 63 A/30mA
gemonteerd op houten bord

0043.23

verdeelpunt max. 63 A (zaagloods)
1 hoofdaardlekschakelaar 63 A/30 mA

systeem
bekisting

lichtgroepen beveiligd met aardlekschakelaar 30 mA:
2 groepen, elk met dubbele WCD 230 V/16 A
1 groep, max. 16 A, t.b.v. vaste kabelaansluiting
krachtgroepen:
2 groepen max. 25 A of 32 A, met CEE-norm
WCD 400 V/32 A, 4-polig

0043.76.0000

houten elektrokast
breed 2,20 m,diep 0,6 m voorzien van hijsogen,
2 deuren, geschikt voor een
hoofdverdeelpunt of verdeelpunt

steigers en
ondersteuningen

gemonteerd op houten bord
Op dit verdeelpunt kan geen hulpgroepenkast
worden aangesloten

emballage
index
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MDB

ELEKTRA
Verdeelpunten
Benaming

0043.79.0000

houten elektrokast
breed 1,10 m, diep 0,6 m voorzien van hijsogen,
1 deur, geschikt voor een
hoofdverdeelpunt of verdeelpunt

€

1,40

0143.75

stalen containerkast voor verdeelpunt
breed 2,44 m, diep 1,14 m
geschikt voor een hoofdverdeelpunt of verdeelpunt

€

2,75

0143.85

stalen containerkast voor verdeelpunt
afmeting (lxbxh)1,2x2,2x2,26m
geschikt voor hoofdverdeelpunt of verdeelpunt

€

2,74

0044.55

kWh-meter groter dan 63 A
ongeijkt indirect

€

1,54

bouwplaatsvoorziening

Huurprijs per dag p. st.

0044.57

kWh-meter 63 A
ongeijkt direct

€

0,67

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel

Afbeelding

onderkomens

Elektrakasten
Afbeelding

Benaming

0043.09

groepenkast type Maestro of Goliath
met een vergrendelbare
hoofdschakelaar van 315 A,
aansluitbaar d.m.v. vaste kabelaansluiting

Huurprijs per dag p. st.
€

7,64

steigers en
ondersteuningen

Inhoud kast:
• 6 groepen 230 V/16 A
per groep één dubbele WCD
per 3 groepen beveiligd door een
aardlekschakelaar 40 A/30 mA

systeem
bekisting

Codenummer

• 4 groepen 400 V/32 A
per groep één CEE-norm WCD 32 A 4-polig
2 groepen 400 V/32 A
per groep één CEE-norm WCD 32 A 5-polig
elke groep apart beveiligd
door een aardlekschakelaar 40 A/30 mA

emballage

• 3 groepen 400 V/63 A
per groep één CEE-norm WCD 63 A 5-polig
elke groep apart beveiligd door
aardlekschakelaar 63 A/300 mA
• 1 groep 400 V/125 A, niet afgezekerd
(afzekerbaar tot max. 125 A)
t.b.v. vaste grondkabelaansluiting, niet beveiligd
door aardlekschakelaar!

index
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MDB

ELEKTRA
Elektrakasten
Afbeelding

Benaming

0043.10

groepenkast type Maxi
voorzien van vergrendelbare hoofdschakelaar
125 A, aansluitbaar d.m.v. vaste kabelaansluiting

Huurprijs per dag p. st.
€

3,50

€

1,86

€

1,72

verticaal
transport

Codenummer

Inhoud kast:
• 3 groepen 230 V/16 A
per groep een dubbele WCD
beveiligd door een aardlekschakelaar 40 A / 30 mA

klein materieel

• 5 groepen 400 V/32 A
per groep een CEE-norm WCD 32 A, 4-polig
1 groep 400 V/32 A voorzien van een
CEE-norm WCD 32 A, 5-polig,
beveiligd door twee aardlekschakelaars 63 A / 30 mA
• 1 groep 400 V/63 A
per groep een CEE-norm WCD 63 A, 5-polig
elke groep apart beveiligd door een
aardlekschakelaar 63 A / 300 mA
hulpgroepenkast type Multi
met een vergrendelbare hoofdschakelaar van 63 A
aansluitbaar en 2x doorlusbaar d.m.v.
verlengkabel 5 x 16 mm²,
codenr. 0040.50.0000

onderkomens

Inhoud kast:
• 3 groepen 230 V/16 A
per groep één dubbele WCD
beveiligd door aardlekschakelaar 63 A/30 mA
• 2 groepen 400 V/32 A
per groep één CEE-norm WCD 32 A 4-polig
1 groep 400 V/32 A
één CEE-norm WCD 32 A 5-polig
elke groep apart beveiligd
door een aardlekschakelaar 40 A/30 mA

hulpgroepenkast type Mini
met een vergrendelbare hoofdschakelaar van 63 A
aansluitbaar en 1x doorlusbaar d.m.v. verlengkabel
5 x 16 mm², codenr. 0040.50.0000

steigers en
ondersteuningen

Inhoud kast:
• 3 groepen 230 V/16 A
per groep één dubbele WCD
beveiligd door aardlekschakelaar 63 A/30 mA

systeem
bekisting

0043.12

bouwplaatsvoorziening

0043.11

• 2 groepen 400 V/32 A
per groep één CEE-norm WCD 32 A 4-polig
1 groep 400 V/32 A
één CEE-norm WCD 32 A 5-polig
elke groep apart beveiligd
door aardlekschakelaar 40 A/30 mA

emballage
index
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MDB

ELEKTRA
Elektrakasten
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0043.17

hulpgroepenkast type Quatro
Specificaties gelijk aan codenummer 0043.11 maar dan
aansluitbaar en 1x doorlusbaar d.m.v. grondkabel

€

2,30

0096.08

heatergroepenkast type Multi
bevattende:
6 groepen 25 A
per groep 1 WCD 32 A 4 p
elke groep beveiligd door
aardlekschakelaar 40 A 30 mA
aansluiting door grondkabel

€

4,90

0143.40

hulpgroepenkast type Piccolo
met een vergrendelbare hoofdschakelaar 32 A
doorlusbaar d.m.v. verlengkabel 5 x 6 mm²,
codenr. 0040.45.000

€

0,92

€

0,92

verticaal
transport

Codenummer

bouwplaatsvoorziening
systeem
bekisting

hulpgroepenkast type Rondo
met een vergrendelbare hoofdschakelaar van 32 A
aansluitbaar en 1x doorlusbaar d.m.v.
verlengkabel 5 x 6 mm², codenr. 0040.45.0000

onderkomens

0043.16

klein materieel

Inhoud kast:
- 4 groepen 230 V/16 A
- 1 groep 400 V/32 A 5-polig
- 1 groep 400 V/32 A 4-polig
elke groep apart beveiligd door
aardlekschakelaar 40 A/30 mA

steigers en
ondersteuningen

Inhoud kast:
• 3 groepen 230 V/16 A
per groep één dubbele WCD
beveiligd door aardlekschakelaar 40 A/30 mA
• 2 groepen 400 V/20 A
per groep één CEE-norm WCD 32 A 5-polig
beveiligd door aardlekschakelaar 40 A/30 mA

emballage
index
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MDB

ELEKTRA
Elektrakasten
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0443.10

hulpgroepenkast 32A type Populair
Aansluitbaar en doorlusbaar d.m.v. doorluskabel
5 x 6 mm2 (codenr. 0040.45.0000), 5p 32 A
2 WCD 4p 32A of 2 WCD 5p 32A, beveiligd d.m.v.
1 automaat van 20 A per contactdoos
6 WCD 2p + aarde 16 A beveiligd d.m.v.
1 automaat van 16 A. per 2 contactdozen
1 aardlekschakelaar 40 A 0,03 A

€

1,42

0043.94

meterkast tot 80 A type Duplo
afsluitbare stalen behuizing
aan één zijde een metercompartiment voor de
ongeijkte kWh-meter, aan de andere zijde een
compartiment bevattende:
1 CEE-norm WCD 63 A/5 polig + aardlekschakelaar 63
A/300 mA
1 CEE-norm WCD 32 A/5 polig + aardlekschakelaar 40 A/30
mA
1 CEE-norm WCD 32 A/4 polig en 2 dubbele
WCD’s 230 V; beveiligd door aardlekschakelaar
63 A/30 mA

€

2,78

0043.14

behuizing t.b.v. ongeijkte kWh-meter
direct, 80 A inclusief meterkruis en
mespatroonhouder tot 80 A,
spatwaterdicht

€

1,14

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel
bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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MDB

ELEKTRA
Aggregaten
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

verticaal
transport

Aggregaten in verschillende uitvoeringen (zoals super-silent
uitvoering) en capaciteiten zijn voor u beschikbaar. De
huurprijs is afhankelijk van gebruiksintensiteit, capaciteit en
uitvoering.
MDB is graag bereid u vrijblijvend offerte te doen.

klein materieel

ESaver
De ESaver is een systeem met accupakket. Het bijbehorende
aggregaat slaat alleen aan als de accuspanning te laag
wordt. Hierdoor tot 40% minder uitstoot en tot 40% lager
brandstofgebruik.
Prijzen op aanvraag

bouwplaatsvoorziening

Elke 500 draaiuren dient het aggregaat een verplichte onderhoudsbeurt te ondergaan. U kunt bij het bereiken van de
urenstand voor een beurt contact opnemen met de afdeling
Bouwplaatsvoorziening van MDB; de onderhoudsbeurt zal
dan worden uitgevoerd.
• Ook de levering en aansluiting van een milieutank kan
door MDB worden geregeld.
• Brandstof voor het aggregaat, vanaf 250 l per keer,
kunt u bij MDB bestellen.

onderkomens

• Heeft u een aggregaat of brandstof nodig? Bel dan met
MDB; telefoon 088 – 099 88 99

systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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verlichting
VERLICHTING
Lichtmasten
Afbeelding

Benaming

0049.86.0000

lichtmast compleet met 1 Titano armatuur
uitschuifbaar 6 - 12 m

Huurprijs per dag p. st.
€

6,25

€

6,57

€

7,15

€

7,79

verticaal
transport

Codenummer

0049.20.0000

lichtmast compleet met 1 LED armatuur
uitschuifbaar 6 - 12 m

lichtmast compleet met 2 Titano armaturen
uitschuifbaar 6 - 12 m

0049.25.0000

lichtmast compleet met 2 LED armaturen
uitschuifbaar 6 - 12 m

systeem
bekisting

bestaande uit:
lichtmast met lier en snoercentrale,
gemonteerd op stelconplaat
(codenr. 0049.75.0000)
mastverloop voor max. 2 Titano armaturen
(codenr. 0049.18.0000)
verlengkabel 25 m, 230 V
(codenr. 0040.22.0000)
2 stuks Titano armaturen klasse 2,
230 V, 400 W (codenr. 0046.26.0000)
(exclusief montage)

steigers en
ondersteuningen
emballage

bestaande uit:
lichtmast met lier en snoercentrale
gemonteerd op stelconplaat
(codenr. 0049.75.0000)
mastverloop voor max. 2 LED armaturen 200W
(codenr. 0049.18.0000)
verlengkabel 25m, 230V
(codenr. 0040.22.0000)
2 stuks LED armaturen Keraf klasse 2
230V, 200 W (codenr. 0046.50.0000)
(exclusief montage)
N.B.: De lichtmasten worden met gemonteerde stelconplaat
geleverd. Hijsen van de lichtmast alleen aan de aangebrachte hijsvoorzieningen om schade aan de lichtmast te
voorkomen

index
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onderkomens

0049.88.0000

bouwplaatsvoorziening

bestaande uit:
lichtmast met lier en snoercentrale
gemonteerd op stelconplaat
(codenr. 0049.75.0000)
mastverloop voor max. 2 LED armaturen 200W
(codenr. 0049.18.0000)
verlengkabel 25m, 230V
(codenr. 0040.22.0000)
1 stuks LED armatuur Keraf klasse 2
230V, 200 W (codenr. 0046.50.0000)
(exclusief montage)

klein materieel

bestaande uit:
lichtmast met lier en snoercentrale,
gemonteerd op stelconplaat
(codenr. 0049.75.0000)
mastverloop voor max. 2 Titano armaturen
(codenr. 0049.18.0000)
verlengkabel 25 m, 230 V
(codenr. 0040.22.0000)
1 stuks Titano armatuur klasse 2,
230 V, 400 W (codenr. 0046.26.0000)
(exclusief montage)

Pagina 67

MDB

VERLICHTING
Lichtmasten
Afbeelding

Benaming

0049.92.0000

lichtmast compleet met 2.000 W armatuur
type Bruno
telescopische lichtmast gemonteerd op betonplaat
hoogte maximaal 15 m

Huurprijs per dag p. st.
€

16,60

€

12,80

€

14,08

€

1,44

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel

bestaande uit:
1 lichtmast type “Bruno” (codenr. 0049.51.0000)
1 lichtmastarmatuur 400 V, 2.000 W HRI-T
(codenr. 0046.25)
1 mastkopstuk (codenr. 0049.55.0000)
gewicht 2.800 kg
(exclusief montage)
• Opstelling en montage van lichtmast 0049.92.0000,
0049.94.0000 en 0049.30.0000 middels een speciale lier
dient door een monteur van MDB te worden uitgevoerd.

0049.94.0000

bouwplaatsvoorziening

lichtmast compleet met 4 Titano armaturen type Bruno
telescopische lichtmast gemonteerd op betonplaat
hoogte maximaal 15 m

onderkomens

bestaande uit:
1 lichtmast type “Bruno”
(codenr. 0049.51.0000)
4 Titano armaturen 230 V, 400 W
(codenr. 0046.26.0000)
1 mastkopstuk (codenr. 0049.55.0000)
gewicht 2.800 kg
exclusief montage
• Opstelling en montage van lichtmast 0049.92.0000,
0049.94.0000 en 0049.30.0000 middels een speciale lier
dient door een monteur van MDB te worden uitgevoerd.
0049.30.0000

lichtmast compleet type Bruno met 4 LED armaturen
telescopische lichtmast gemonteerd op betonplaat
hoogte maximaal 15 m

systeem
bekisting

bestaande uit:
lichtmast type Bruno
(codenr. 0049.51.0000)
4 Keraf LED armaturen 230V, 200W
(codenr. 0046.50.0000)
1 mastkopstuk (codenr. 049.55.0000)
gewicht 2800 kg
(exclusief montage)
lichtregelkast voor lichtmasten
voorzien van tijdklok en
schemerschakelaar
max. 4 armaturen 230 V aan te sluiten
• De lichtregelkast is ook toepasbaar bij oriëntatieverlichting

steigers en
ondersteuningen

0043.61.0000

emballage
index

De prijzen zijn exclusief B.T.W. Prijspeil mei 2018. Wijzigingen voorbehouden.

t: 088 - 099 88 99 | verhuur@mdb.nl | www.mdb.nl

Pagina 68

MDB

VERLICHTING
Armaturen
Afbeelding

Benaming

420325

verlichtingsstreng 25 m
per 5 m 1 spaarlamp 7 W, met bajonetfitting
doorlusbaar, klasse 2, 230 V
inclusief stekker en contrastekker

Huurprijs per dag p. st.
koop
terugkoop

€

220,00

€

78,00

€

81,30

0046.11.0000

breedstraler
doorlusbaar, klasse 2, 230 V
spat- en druipwaterdicht
met led lamp 11 W
incl. 10 m kabel 2 x 1,5 mm² met stekker
en contrastekker

€

0,34

0046.17

kraanarmatuur 400 V 2.000 W
inclusief lamp HRI-T 2.000 W
lichtopbrengst 190.000 lumen
inclusief voorschakelapparatuur en
10 m kabel 3 x 2,5 mm² met stekker
CEE norm 16 A-9h/400 V
op frame

€

8,50

koop

bouwplaatsvoorziening

lichtslang LED
diameter lichtslang 13 mm, aansluitkabel 1,5 m 230 V,
vermogen 2,16 W per meter,
rol=45m incl. alle aansluitmaterialen

schakelaar voor kraanarmatuur
d.m.v. drukknopbediening
inclusief:
50 m kabel 3 x 1,5 mm²

€

1,00

0046.52.0000

LED armatuur met voetstatief
230 V, 35 W, klasse 2
5600 lumen
Incl. 3 m kabel;
2 x 1 mm² met stekker

€

0,42

€

0,51

€

0,42

systeem
bekisting

0046.22.0000

• Laag verbruik nl. 35 W, lichtopbrengst vergelijkbaar met
300 W halogeenarmatuur

• Laag verbruik nl. 60 W,lichtopbrengst vergelijkbaar met
een 1.000 W halogeenarmatuur
0046.45.0000

emballage

handlamp LED
12 V, 30 W, klasse 3
incl. oplader en ingebouwde accu
oplaadtijd 7 uur
brandtijd 2,5 - 4,5 uur

index
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steigers en
ondersteuningen

LED armatuur 60 W met voetstatief
230V, 60 W klasse 2 op voetstatief
incl 5 m kabel
2 x 1mm2 met stekker

onderkomens

• Bij bestelling van 2 of meer kraanarmaturen wordt een
aansluitkast (codenr. 0043.02.0000 max. 4
aansluitingen) en eventueel een gezekerde schakelaar
(codenr. 0043.01.0000) gratis meegeleverd

0046.54.0000

klein materieel

420392

verticaal
transport

Codenummer

Pagina 69

MDB

terreininrichting
VERLICHTING
Armaturen
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0046.50.0000

armatuur LED 200 W
230 V, 200W
klasse 2, voor gebruik binnen handbereik
voorzien van halve koppeling,15 m kabel; 2 x 1,5 mm²
merk Keraf
toepassing : verlichten van grote oppervlakten

€

1,22

0046.26.0000

armatuur Titano
230 V, 400 W klasse 2,
voor gebruik binnen handbereik
inclusief lamp, 16 m kabel; 2 x 1,5 mm²
met stekker en halve koppeling met vaste spie
t.b.v. het verlichten van grote oppervlakten
lichtopbrengst 48.000 lumen

€

0,90

0046.09.0000

tl-armatuur klasse 2 op standaard
230 V, 2 x 36 W, doorlusbaar
inclusief 2 tl-buizen en
12,50 m kabel, 2 x 1,5 mm²
en stekker 16A, 2-polig

€

0,57

0047.50.0000

tubelight LED
230 V, 36 W
lengte armatuur 0,67 m
incl. 10 meter verlengkabel 2 x 1,5 mm²
met doorlusmogelijkheid

€

0,63

0046.25

lichtmastarmatuur 400 V, 2.000 W HRI-T
t.b.v. montage op Bruno lichtmast
klasse 1

€

7,40

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel
bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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TERREININRICHTING
Rijplaten / betonplaten
Benaming

0011.71.0000

stalen rijplaat lengte 5 m breedte 1 m
dikte 10 mm
gewicht 400 kg

€

0,36

0111.70.0000

stalen rijplaat lengte 5m breedte 1,25 m
dikte 12 mm
gewicht 585 kg

€

0,38

0011.75.0000

stalen rijplaat lengte 6m breedte 1 m
dikte 10 mm
gewicht 468 kg

€

0,40

0011.72.0000

stalen rijplaat lengte 6 m breedte 1,22 m
dikte 13 mm
gewicht 750 kg

€

0,63

bouwplaatsvoorziening

Huurprijs per dag p. st.

• Betonplaten, stelconplaten en rijplaten kunnen door MDB
worden gelegd. Een voorwaarde is dat het zandpakket
uitgevlakt is.

€

0,80

0011.60.0000

stelconplaat
afmeting 2 x 2 m²
dikte 140 mm
gewicht 1.400 kg

€

0,19 *

0011.62.0000

stelconplaat
afmeting 2 x 1 m2
dikte 140 mm
gewicht 700 kg

€

0,15 *

0011.64.0000

betonplaat rijbaan
afmeting 2 x 1,5 m²
dikte 160 mm; 2 zijdig gewapend
inclusief 2 uitsparingen t.b.v. hijsen
geschikt voor noodstraat
gewicht 1.200 kg

€

0,38 *

0111.94.0000

Azobe schot
afmeting 2,6 x 1 m²
dikte 110 mm

€

0,48 *

systeem
bekisting

kunststof rijplaat
afm. 3 x 1 m, dikte 20 mm, kleur zwart
met aan een zijde antislip oppervlak, 2 handvatten
gewicht ca. 60 kg

onderkomens

0011.90.0000

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel

Afbeelding

emballage
index

t: 088 - 099 88 99 | verhuur@mdb.nl | www.mdb.nl

steigers en
ondersteuningen
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TERREININRICHTING
Rijplaten / betonplaten
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0411.80.0000

houten rijschot
afmeting 3,5 x 1 m²
dikte 80 mm
gewicht 330 kg

€

0,58 *

0111.95.0000

houten rijschot afmeting 5 x 1 m²
dikte 100 mm

€

1,08 *

0411.82.0000

houten rijschot afmeting 6 x 1 m²
dikte 150 mm
gewicht 1.000 kg

€

1,52 *

0411.84.0000

houten rijschot afmeting 8 x 1 m²
dikte 200 mm
gewicht 1.900 kg

€

3,15 *

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel
bouwplaatsvoorziening

Hekken
Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0069.41.0000

bouwafrasteringshek
afmeting 3,5 x 2 m

€

0,13

0069.61.0000

bouwafrasteringshek
afmeting 3,5 x 2 m
inclusief bordje met bedrijfsreclame

€

0,15

0069.42.0000

loopdeurhek
afmeting 1,1 x 2 m

€

0,09

0069.36.0000

kunststof hekvoet
afmeting 0,8 x 0,25 x 0,15 m
gewicht circa 25 kg

€

0,02

0069.43.0000

wiel voor hekpoort
voorzien van gemonteerde klem

€

0,11

onderkomens

Codenummer

systeem
bekisting
emballage
index
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steigers en
ondersteuningen

• Toepassing van het wiel voor hekpoort samen met een
scharnierpunt met schoor, voor een poort in een hekwerk.
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TERREININRICHTING
Hekken
Afbeelding

Codenummer

Benaming

0069.45.0000

schoor, voor bouwhek

Huurprijs per dag p. st.
0,04

€

0,02

€

1,60

€

0,60

€

0,40

verticaal
transport

€

• Als piket kan worden gebruikt een steigerpijp van 0,8 m
(codenr. 0082.39.0000) en een
draaikoppeling (0082.74.0000)

scharnierpunt geborgd

976917

hekklem
met inbusbout

koop
terugkoop

0069.08.0000

bouwplaatsvoorziening

dranghek
stalen dranghek
afm (lxh) 2,5 x 1,1 m
19 spijlen, 2 voeten
koppelbaar
gewicht 18 kg

klein materieel

0069.49.0000

onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index

De prijzen zijn exclusief B.T.W. Prijspeil mei 2018. Wijzigingen voorbehouden.

t: 088 - 099 88 99 | verhuur@mdb.nl | www.mdb.nl

Pagina 73

MDB

verticaal
transport
klein materieel

bouwplaatsvoorziening

onderkomens
keten

units

onderkomens

keetwagens

inventaris

containers

systeem
bekisting

loodsen

steigers en
ondersteuningen

emballage

index
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keten
KETEN
Opbouwketen breedte 5 m
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

verticaal
transport
klein materieel
bouwplaatsvoorziening
onderkomens

Opbouwketen één en twee verdiepingen hoog,
met breedte 5m en 7m worden door MDB BV samengesteld
en geplaatst.

systeem
bekisting

De opbouwkeet wordt gebruiksgereed door MDB
opgeleverd.
Voordat een offerte wordt samengesteld, is er altijd overleg
over uw wensen en eisen voor de indeling van de keet.
Ook worden vooraf afspraken gemaakt over de ondergrond
en de opbouwruimte.

Huurprijs casco keet per m² op aanvraag

steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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KETEN
Toebehoren opbouwketen
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0160.01.0000

dubbele verhuisdeur voor twee hoog keet
op eerste verdieping

€

1,92

0060.16.0000

raamluik

€

0,11

0060.97.0000

rolluik voor 1 raam

€

0,50

0060.98.0000

rolluik voor 2 ramen

€

0,72

ventilator 70 W, 230 V
inclusief regelaar en schakelaar
voor in- of uitblazen

€

0,88

0096.13

kledingdroger 6 kW, 400 V

€

1,14

0060.28.0000

stalen keettrap met bordes en leuning
voor twee hoog keet

€

2,49

0063.01

poederblusser
klasse A, B, C
inhoud 6 kg
gewicht 10 kg
(gelijktijdig met opbouwkeet bestellen)

€

0,18

bouwplaatsvoorziening

0063.06.0000

klein materieel

N.B.: Toepassing van raamluiken is alleen mogelijk als
maximaal 2 ramen naast elkaar zijn aangebracht.
I.v.m. prefabricage dienen luiken gelijktijdig met de
opbouwkeet te worden besteld.

verticaal
transport

Codenummer

onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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UNITS
Units 6 x 3 m
Benaming

0060.72

toilet- en keukendeel
afmeting 6 x 3 m²
schakelbaar met 0060.24

€

13,70

0060.24

kantoordeel
afmeting 6 x 3 m²
schakelbaar met 0060.72

€

10,90

0060.84

schakelunit links
half open
afmeting 6 x 3 m²

€

10,00

0060.27

schakelunit midden/tussen
open lange zijden
afmeting 6 x 3 m²

€

10,00

0060.85

schakelunit rechts
half open
afmeting 6 x 3 m²

€

10,00

systeem
bekisting

Huurprijs per dag p. st.

verticaal
transport

Codenummer

onderkomens

Afbeelding

klein materieel
bouwplaatsvoorziening

• bovenstaande units zijn niet afzonderlijk te bestellen.
• Keetunits kunt u leeg of gemeubileerd huren.
uitvoerders/directie-unit
met kantoorruimte, keukenblok en toilet met halletje
afmeting 6 x 3 m²

€

13,70

0060.22

kantoorunit met gang
afmeting 6 x 3 m²

€

12,20

0060.75

schaftunit
afmeting 6 x 3 m²

€

11,70

emballage

• MDB kan voor u de keetunits koppelen. In verband met
het weglaten van buitendeuren en het eventueel mee
leveren van binnendeuren verzoeken wij u dit bij uw
bestelling op te geven. U kunt contact opnemen met de
afdeling Verhuur & Diensten, tel. 088 - 099 88 99.

index
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steigers en
ondersteuningen

0060.61
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units
UNITS
Units 10,88 x 3 m
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0060.82

kantoorunit
met grote kantoorruimte
afmeting 10,88 x 3 m²

€

19,30

0060.26

uitvoerders-/ directie-unit
met toilet en keukenblok
afmeting 10,88 x 3 m²

€

21,40

0060.21

schaft-/ was-/ toiletunit
afmeting 10,88 x 3 m²
inclusief MDB inventaris en kledingdroger

€

23,45

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel

Units sanitairuitvoering
Huurprijs per dag p. st.

0060.43

was-/ toiletunit
afmeting 3 x 2,4 m²
inclusief el. boiler en 2 warmwatertappunten

€

12,60

0060.45

was-/toiletunit
uitvoering zoals 0060.43
echter met 2 toiletten en 1 urinoir

€

12,80

0060.74

toiletunit
afmeting 6 x 3 m²

€

24,75

0360.40

toilet-/doucheunit ’MIVA’
afmeting 6 x 3 m²
2 urinoirs, 2 toiletten,1 mindervalidentoilet,
1 douche,1 wastrog, warm water

€

17,75

0360.50

toilet-/doucheunit ’BREEAM’
afmeting 6 x 3 m²
2 urinoirs, 2 toiletten, 1 mindervalidentoilet,
1 douche, 1 wastrog, warm water

€

17,75

systeem
bekisting

Benaming

onderkomens

Codenummer

bouwplaatsvoorziening

Afbeelding

emballage
index
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steigers en
ondersteuningen

De prijzen zijn exclusief B.T.W. Prijspeil mei 2018. Wijzigingen voorbehouden.

Pagina 78

MDB

UNITS
Chemische toiletten
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0761.01.0000

Bio Box toiletcabine
Inclusief wekelijkse reiniging

€

5,50

0761.02.0000

Bio Box toiletcabine met hijsvoorziening
Inclusief wekelijkse reiniging

€

5,90

0761.14.0000

urinoir mobiel
inclusief wekelijkse reiniging

€

4,00

0761.04.0000

urinoir Bio Zuil
Inclusief wekelijkse reiniging

€

12,75

verticaal
transport

Codenummer

Huurprijs per dag p. st.
2,48

0060.81.0000

leuning voor trap
keetunit op keetunit (codenr. 0060.62.0000)
als extra leuning

€

0,40

0060.63.0000

trap t.b.v. keetunit
op container

€

2,48

0063.01

poederblusser
klasse A, B, C
inhoud 6 kg
gewicht 10 kg
(gelijktijdig met unit bestellen)

€

0,18

0362.10.0000

stalen balk HEA140
t.b.v. stapelen van units
lengte 3,03m

€

0,30

0362.14.0000

koppelplaat 180 x 140mm

€

0,06

0362.16.0000

hoeklijn 100 x 100 x 10

€

0,04

index
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emballage

€

steigers en
ondersteuningen

trap t.b.v. keetunit
op keetunit

systeem
bekisting

0060.62.0000

onderkomens

Benaming

bouwplaatsvoorziening

Codenummer

klein materieel

Toebehoren units
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UNITS
Toebehoren units
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

verticaal
transport

• De huurprijzen van units zijn inclusief:
- onderstopping
- elektrische installatie met aardlekschakelaar en armaturen
- elektrische verwarmingsinstallatie
- vloerbedekking van marmoleum
- vloerisolatie
- sanitair, waar van toepassing
- ventilator in toiletruimte waar van toepassing
- keuken, waar van toepassing
- telefoonaansluitpunt, waar van toepassing
- bevestigingspunten containervervoer
- garderobehaken, waar van toepassing
- raamluiken of rolluiken

klein materieel

• De huurprijzen zijn exclusief:
- inventaris, tenzij anders vermeld.
• Keetunits moeten op de vier hoekpunten horizontaal
opgesteld worden. Het gebruik van baddinghout verdient
aanbeveling.

bouwplaatsvoorziening

• Ter voorkoming van bevriezing van waterleidingen kan
gebruik gemaakt worden van een warmtelint. MDB kan
dit leveren en monteren, een 230 V WCD dient aanwezig
te zijn.

onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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KEETWAGENS
Keetwagens langzaamverkeer
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0060.91

uitvoerders-/ directiewagen
inclusief keukenblok met aanrechtblad
en koudwaterkraan,
vast bureau met 3 laden,
2 ramen met luiken,
kast, el. verwarming, verlichting,
2 WCD’s 230 V
afmeting 4 x 2 m²

€

11,00

0060.93

schaftwagen
inclusief 2 zitbanken met opbergmogelijkheid,
1 tafel, kapstokhaken,
2 ramen met luiken,
el. verwarming, verlichting,
2 WCD’s 230 V
afmeting 4 x 2 m²

€

10,60

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel

Keetwagens snelverkeer
Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0262.75

schaft-/ magazijnwagen snelverkeeruitvoering
trekhaakkoppeling, verlichtingsbalk,
oplooprem, kenteken, registratiebewijs,
disselslot, inclusief gaskachel, gaskomfoor,
gasfleskist, ehbo-doos,
tafel en zitbanken,
apart toegankelijke magazijnruimte,
geen elektra
afmeting 4 x 2 m²
gewicht 920 kg

€

11,60

0262.80

schaft-/ magazijnwagen snelverkeeruitvoering
uitvoering zoals codenr. 0262.75,
met elektrische kachel en tl-verlichting en
230 V kabel (codenr. 0040.23.0000)
zonder gaskachel en gascomfoor

€

11,60

onderkomens

Codenummer

bouwplaatsvoorziening

Afbeelding

systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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keetwagens
INVENTARIS
Inventaris
Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.

directie-/ vergaderstoel
stoffen bekleding
zonder armleggers

€

0,15

0165.14.0000

schaft-/ kantinestoel
kunststof zitting en rugleuning
zonder armleggers

€

0,06

0165.16.0000

bureaustoel
stoffen bekleding
draaibaar, verrijdbaar,
met armleggers

€

0,68

0165.22.0000

bureau-/ directietafel
afmeting 1,6 x 0,8 m

€

0,48

0165.35.0000

bureaurolblok
verrijdbaar, 3 laden
afsluitbaar

€

0,57

0165.24.0000

vergader-/ schafttafel
afmeting 1,8 x 0,9 m

€

0,51

0165.28.0000

uitlegtafel
voor tekeningen
afmeting 1,8 x 0,9 m
schuinliggend bovenblad
rechtliggend onderblad

€

0,85

0165.34.0000

tekeningenkast
stalen uitvoering
17 vakken

€

0,20

0165.82.0000

standaard voor tekeningkasten
afmeting 1,95 x 0,85 x 0,3 m
voor maximaal 5 tekeningkasten
(codenr. 0165.34.0000)

€

0,20

0165.31.0000

legkast
stalen uitvoering
afmeting 1,94 x 1 x 0,4 m
2 deuren, 4 legplanken
afsluitbaar

€

0,70

bouwplaatsvoorziening

0165.12.0000

klein materieel

Benaming

verticaal
transport

Codenummer

systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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onderkomens
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inventaris
INVENTARIS
Inventaris
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0165.37.0000

opbergkast ‘lockerkast’
afmeting 1,75 x 0,62 x 0,5 m
10 kastjes met deuren
afmeting inw. per kastje
(h x b x d) 0,33 x 0,32 x 0,47 m
afsluitbaar d.m.v. hangslotjes
(codenr. 971230)

€

0,98

0165.42.0000

koelkast
tafelmodel

€

1,35

971230

hangslotje voor opbergkast
(codenr. 0165.37.0000)

€

4,80

0165.06.0000

deurrooster 1,2 x 1,2 m
met houten omkasting

€

1,12

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel

koop

bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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containers
CONTAINERS
Opslagcontainers 3 m
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0061.82

magazijncontainer
afmeting 3 x 2,44 x 2,59 m
eigen gewicht circa 1.300 kg
inclusief inbraakveilig slot
(codenr. 0061.71)

€

4,75

0061.69

gereedschap-/milieucontainer
afmeting 2,5 x 2,3 x 2,49 m
eigen gewicht 975 kg
inclusief magazijnrek, haken,
opslagvoorziening voor
gasflessen, verlichting,
verlengkabel 25 m (codenr. 0040.23.0000)
brandblusser 2 kg (codenr. 0063.04)
inbraakveilig slot (codenr. 0061.73.0000)
en vluchtluik

€

5,15

verticaal
transport

Codenummer

bouwplaatsvoorziening

Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0061.61

magazijncontainer
afmeting 6,06 x 2,44 x 2,59 m
eigen gewicht 2.300 kg
inclusief inbraakveilig slot
(codenr. 0061.71)

€

4,05

0061.65

magazijncontainer
afmeting 6,06 x 2,44 x 2,59 m
eigen gewicht 2.300 kg
met tl-verlichting
inclusief inbraakveilig slot (codenr. 0061.71)

€

4,95

0061.67

magazijncontainer
afmeting 6,06 x 2,44 x 2,59 m
eigen gewicht 2.600 kg
inclusief magazijnstelling, tl-verlichting
2 x 36 W WCD 230 V 16 A en 25 m kabel
3 x 1,5 mm² met stekker (codenr. 0040.23.0000)
inclusief inbraakveilig slot (codenr. 0061.71)

€

5,30

0261.80

PSU container uitvoerder
afmeting 6,06 x 2,44 x 2,59 m
incl. magazijnstelling, tl-verlichting, werkbank
slijpmachine, bankschroef, verwarming
uitgevoerd met houten pui met afsluitbare deur achter
de containerdeuren

€

8,40

onderkomens

Codenummer

systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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klein materieel

Opslagcontainers 6 m
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CONTAINERS
Werkplaatscontainers 6 m
Afbeelding

0061.68

werkplaatscontainer
afmeting 6,06 x 2,44 x 2,59 m
voorzien van:
- meterpaneel met aardlekbeveiliging
- tl-verlichting
- 2 x WCD 230 V
- 2 x WCD 400 V
- ventilator
- werkbank met bankschroef en gereedschapswand
- afsluitbare stalen legkast
- magazijnstelling
- stationaire slijpmachine
- afsluitbare loopdeur
- slot
exclusief verlengkabel (codenr. 0040.25.0000)

Huurprijs per dag p. st.
€

12,40

klein materieel

Benaming

verticaal
transport

Codenummer

Overige containers
Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.

doorloopcontainer
afmeting 6,06 x 2,44 x 2,59 m
eigen gewicht circa 2.000 kg
container met open koppen t.b.v.
bescherming van passanten langs
bouwactiviteiten

€

5,05

0161.60

container t.b. toegangscontrole
afmeting 3 x 2,44 x 2,59 m
deuren aan voor en achterzijde
container geschikt voor inbouw tourniquet

€

5,05

0164.75

tourniquet met loopdeur
voor inbouw in container 0161.60

€

13,50

systeem
bekisting

0061.66

onderkomens

Benaming

bouwplaatsvoorziening

Codenummer

steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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loodsen
LOODSEN
Varianthallen
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0061.14.0000

Varianthal
afmeting 5 x 3,5 m
minimale lengte 10 m
(verlengbaar per 2,5 m)
deuropening 2,4 x 2,4 m
inclusief onderslag van bielsen

€
per m2

0,10

0061.15.0000

Varianthal
afmeting 7,8 x 4,2 m
minimale lengte 10 m
(verlengbaar per 2,5 m)
deuropening 3 x 3 m
inclusief onderslag van bielsen

€
per m2

0,10

0061.16.0000

Varianthal
afmeting 10,9 x 5,5 m
minimale lengte 10 m
(verlengbaar per 2,5 m)
deuropening 3,2 x 3,9 m
inclusief onderslag van bielsen

€
per m2

0,10

verticaal
transport

Codenummer

bouwplaatsvoorziening

lichtlijn voor Varianthal
per 2,5 m lengte 1 spatwaterdichte
tl armatuur:
montage gelijktijdig met de montage
van de Varianthal.
per 2,5 m lengte lichtlijn

€

0,40

0061.25.0000

rek voor Varianthal 4 planks
plankdiepte 0,6 m
reklengte 2,5 m
rekhoogte 2,5 m
huurprijs per sectie van 2,5 m

€

0,81

€

5,35

€

1,45

onderkomens

0061.17.0000

systeem
bekisting

• Geen montage c.q. demontagekosten indien gelijktijdig
besteld met Varianthal

0061.08.0000

steigers en
ondersteuningen

zaagloods
merk Varicon
afmeting 5 x 6 x 3,3 m
deuropening 2,4 x 2,4 m
N.B.: de Varicon zaagloods kan tussen 2
magazijncontainers worden opgesteld

0043.23

emballage

verdeelpunt 63 A (zaagloods)
op houten bord
2 groepen 230 V/16 A
per groep een dubbele WCD
2 groepen 400 V/25 A
per groep 1 CEE -norm WCD 32 A 4-polig
als hoofdaardlekschakelaar is toegepast
63 A/30 mA

index
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klein materieel

• Loopdeur voor en/of achter optioneel
• De huurprijs van de Varianthallen is exclusief:
- opbouwen / demonteren
- elektra, water e.d.
- verharding van de vloer
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verticaal
transport
klein materieel

bouwplaatsvoorziening

bekistingen

systeembekisting
tunnels

onderkomens

overig stalen wandbekisting
traditionele bekisting

systeem
bekisting

steigers en
ondersteuningen

emballage

index
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systeembekisting
SYSTEEMBEKISTING
Paschal Raster funderingsbekisting
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

verticaal
transport

Met het oog op een goede voorbereiding van de toelevering
heeft MDB tijd nodig om de onderdelen te verzamelen en/of
klaar te maken.
De bestelprocedure voor Paschal-bekisting is:
- ten minste 1week vóór leveringsdatum bestellen;
- na bestelling niet meer wijzigen in specificatie en
toeleveringsdatum;
- de huur gaat in op de op de bestelbon aangegeven
toeleveringsdatum;

klein materieel

Bijzonderheden:
• Voor adviezen en tekenwerk kunt u contact
opnemen met de afdeling Bekistingen,
tel. 088 - 099 88 99.
• Paneeldikte 75 mm.

Paschal Raster elementen hoog 750 mm

750 x 750 mm
Paschal nummer 101.001.0750
gewicht 24,1 kg

€

0,39

0085.02.0000

600 x 750 mm
Paschal nummer 101.001.0600
gewicht 19,1 kg

€

0,35

0085.03.0000

500 x 750 mm
Paschal nummer 101.001.0500
gewicht 17,1 kg

€

0,30

0085.04.0000

450 x 750 mm
Paschal nummer 101.001.0450
gewicht 14,1 kg

€

0,26

0085.05.0000

400 x 750 mm
Paschal nummer 101.001.0400
gewicht 13,1 kg

€

0,24

0085.06.0000

350 x 750 mm
Paschal nummer 101.001.0350
gewicht 12,1 kg

€

0,23

0085.07.0000

300 x 750 mm
Paschal nummer 101.001.0300
gewicht 11,1 kg

€

0,22

0085.08.0000

250 x 750 mm
Paschal nummer 101.001.0250
gewicht 10,1 kg

€

0,21

0085.09.0000

200 x 750 mm
Paschal nummer 101.001.0200
gewicht 9,1 kg

€

0,21

0085.10.0000

150 x 750 mm
Paschal nummer 101.001.0150
gewicht 8,1 kg

€

0,20

index
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emballage

0085.01.0000

steigers en
ondersteuningen

0,48

systeem
bekisting

€

onderkomens

1.000 x 750 mm
Paschal nummer 101.001.1000
gewicht 31,1 kg

bouwplaatsvoorziening

0085.00.0000
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SYSTEEMBEKISTING
Paschal Raster funderingsbekisting
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0085.11.0000

100 x 750 mm
Paschal nummer 101.001.0100
gewicht 7,1 kg

€

0,18

0085.12.0000

50 x 750 mm
Paschal nummer 101.003.0050
gewicht 5,4 kg

€

0,17

verticaal
transport

Codenummer

Paschal Raster elementen hoog 1.250 mm

€

0,52

0085.17.0000

600 x 1.250 mm
Paschal nummer 103.001.0600
gewicht 29,3 kg

€

0,43

0085.18.0000

500 x 1.250 mm
Paschal nummer 103.001.0500
gewicht 26,3 kg

€

0,37

0085.19.0000

450 x 1.250 mm
Paschal nummer 103.001.0450
gewicht 21,6 kg

€

0,36

0085.20.0000

400 x 1.250 mm
Paschal nummer 103.001.0400
gewicht 20,1 kg

€

0,33

0085.21.0000

350 x 1.250 mm
Paschal nummer 103.001.0350
gewicht 18,6 kg

€

0,30

0085.22.0000

300 x 1.250 mm
Paschal nummer 103.001.0300
gewicht 17,1 kg

€

0,28

0085.23.0000

250 x 1.250 mm
Paschal nummer 103.001.0250
gewicht 15,6 kg

€

0,26

0085.24.0000

200 x 1.250 mm
Paschal nummer 103.001.0200
gewicht 14,1 kg

€

0,25

0085.26.0000

150 x 1.250 mm
Paschal nummer 103.001.0150
gewicht 12,6 kg

€

0,24

0085.25.0000

100 x 1.250 mm
Paschal nummer 103.001.0100
gewicht 11,1 kg

€

0,22

index
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emballage

750 x 1.250 mm
Paschal nummer 103.001.0750
gewicht 37,5 kg

steigers en
ondersteuningen

0085.16.0000

systeem
bekisting

0,64

onderkomens

€

bouwplaatsvoorziening

1.000 x 1.250 mm
Paschal nummer 103.001.1000
gewicht 49,5 kg

klein materieel

0085.15.0000
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SYSTEEMBEKISTING
Paschal Raster funderingsbekisting
Afbeelding

Benaming

0085.27.0000

50 x 1.250 mm
Paschal nummer 103.003.0050
gewicht 8,6 kg

Huurprijs per dag p. st.
€

0,19
verticaal
transport

Codenummer

Paschal Raster elementen hoog 1.500 mm

€

0,58

0085.32.0000

600 x 1.500 mm
Paschal nummer 104.001.0600
gewicht 35,4 kg

€

0,49

0085.33.0000

500 x 1.500 mm
Paschal nummer 104.001.0500
gewicht 31,4 kg

€

0,43

0085.34.0000

450 x 1.500 mm
Paschal nummer 104.001.0450
gewicht 25,3 kg

€

0,41

0085.35.0000

400 x 1.500 mm
Paschal nummer 104.001.0400
gewicht 23,8 kg

€

0,38

0085.36.0000

350 x 1.500 mm
Paschal nummer 104.001.0350
gewicht 22,1 kg

€

0,36

0085.37.0000

300 x 1.500 mm
Paschal nummer 104.001.0300
gewicht 20,4 kg

€

0,35

0085.38.0000

250 x 1.500 mm
Paschal nummer 104.001.0250
gewicht 18,7 kg

€

0,31

0085.39.0000

200 x 1.500 mm
Paschal nummer 104.001.0200
gewicht 16,9 kg

€

0,30

0085.41.0000

100 x 1.500 mm
Paschal nummer 104.001.0100
gewicht 13,4 kg

€

0,24

0085.42.0000

50 x 1.500 mm
Paschal nummer 104.003.0050
gewicht 11 kg

€

0,22

index
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emballage

750 x 1.500 mm
Paschal nummer 104.001.0750
gewicht 44,5 kg

steigers en
ondersteuningen

0085.31.0000

systeem
bekisting

0,68

onderkomens

€

bouwplaatsvoorziening

1.000 x 1.500 mm
Paschal nummer 104.001.1000
gewicht 56,2 kg

klein materieel

0085.30.0000
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SYSTEEMBEKISTING
Paschal Raster funderingsbekisting
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

PR binnenhoeken
€

0,15

0085.61.0000

150 x 150 x 1.250 mm
Paschal nummer 103.005.0150
gewicht 16 kg

€

0,20

0085.62.0000

150 x 150 x 1.500 mm
Paschal nummer 104.005.0150
gewicht 19,2 kg

€

0,24

PR buitenhoeken
€

0,05

0085.64.0000

buitenhoek 1.250 mm
Paschal nummer 103.006.0000
gewicht 6,4 kg

€

0,06

0085.65.0000

buitenhoek 1.500 mm
Paschal nummer 104.006.0000
gewicht 7,6 kg

€

0,07
onderkomens

buitenhoek 750 mm
Paschal nummer 101.006.0000
gewicht 3,8 kg

bouwplaatsvoorziening

0085.63.0000

klein materieel

150 x 150 x 750 mm
Paschal nummer 101.005.0150
gewicht 9,5 kg

verticaal
transport

0085.60.0000

systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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SYSTEEMBEKISTING
Paschal Raster funderingsbekisting
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

PR scharnierhoeken
0,26

0085.43.0000

95 x 95 x 1.250 mm
Paschal nummer 103.007.0002
gewicht 17,7 kg

€

0,37

0085.92.0000

95 x 95 x 1.500 mm
Paschal nummer 104.007.0002
gewicht 21,2 kg

€

0,47

0185.41.0000

85 x 85 x 750 mm
gewicht 9,9 kg

€

0,26

0185.42.0000

85 x 85 x 1.250 mm
gewicht 16,5 kg

€

0,36

0185.43.0000

85 x 85 x 1.500 mm
gewicht 18,3 kg

€

0,45

bouwplaatsvoorziening

€

klein materieel

95 x 95 x 750 mm
Paschal nummer 101.007.0002
gewicht 10,6 kg

verticaal
transport

0085.66.0000

PR ontkistingselementen
€

0,64

0085.70.0000

200 x 1.250 mm
Paschal nummer 103.008.0200
gewicht 35 kg

€

0,79

0085.71.0000

200 x 1.500 mm
Paschal nummer 104.008.0200
gewicht 42,1 kg

€

0,88
systeem
bekisting

200 x 750 mm
Paschal nummer 101.008.0200
gewicht 21 kg

PR sleutels
verbindingssleutel
Paschal nummer 189.001.0100
gewicht 0,2 kg

€

0,01

0085.73.0000

5-stift sleutel
Paschal nummer 189.001.0105
gewicht 0,3 kg

€

0,03

PR koppel- en hijsmaterieel
afstandsregel 90 - 500 mm
werkelijke lengte 625 mm
gewicht 1,5 kg

€

0,02

0185.62.0000

afstandsregel 40 - 750 mm
werkelijke lengte 880 mm
gewicht 2 kg

€

0,02

0085.68.0000

afstandsregel 90 - 750 mm
werkelijke lengte 875 mm
gewicht 2 kg

€

0,02

emballage

0085.80.0000

steigers en
ondersteuningen

0085.72.0000

index
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onderkomens

0085.69.0000
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SYSTEEMBEKISTING
Paschal Raster funderingsbekisting
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0085.81.0000

afstandsregel 500 - 1.250 mm
werkelijke lengte 1.375 mm
gewicht 3 kg

€

0,11

0085.97.0000

centerpenhouder
Paschal nummer 189.001.0086
gewicht 0,75 kg

€

0,03

0085.82.0000

wandverstelplaat 50 mm
Paschal nummer 189.001.0013
gewicht 1,2 kg

€

0,07

0085.93.0000

aansluithoek 18 mm
Paschal nummer 189.001.0017

€

0,03

0085.83.0000

dwarsbalkhouder
Paschal nummer 189.001.0071
gewicht 0,6 kg

€

0,02

0085.74.0000

dwarsbalk 850 mm
Paschal nummer 189.001.0067
gewicht 4,1 kg

€

0,06

0085.85.0000

klembeugel kompleet
Paschal nummer 180.000.0008
gewicht 2,7 kg

€

0,11

0085.78.0000

gordinghouder 240
inclusief moer D15

€

0,08

0085.86

kraanhaak type KA
Paschal nummer 189.002.0008
gewicht 4 kg

€

0,40

0085.77.0000

loopsteigerconsole
exclusief sleutels
Paschal nummer 189.004.0013
gewicht 11 kg

€

0,31

0085.76.0000

Paschal trek-drukstempel
met voetplaat met gat Ø 24 mm
en rasteraanhangdeel met borgpen
verstelbaar 2-3,4 m
belastbaar 1.400-600 kg
gewicht 18,8 kg

€

0,21

verticaal
transport

Codenummer

bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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klein materieel
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SYSTEEMBEKISTING
Paschal Raster funderingsbekisting
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

PR montagegereedschap

978502

montagehamer

0187.78.0000

sprintmoer Ø 80 mm D15

koop

€

0,20

€

12,50

€

0,02

• Centerpennen en moeren, zie centermaterieel

bouwplaatsvoorziening

Paschal Raster funderingsbekisting is niet geschikt voor zg.
schoon werk. Bij hogere kwaliteitseisen is overleg met onze
bekistingsafdeling noodzakelijk; tel. 088 – 099.88.99

klein materieel

montagehefboom gebogen model

verticaal
transport

0185.03.0000

onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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SYSTEEMBEKISTING
NOE Systeemwandbekisting
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

verticaal
transport

U kunt de bekistingsafdeling van MDB in de voorbereiding
van uw project inschakelen voor het maken van een offerte,
voor de meest optimale constructie. Deze gespecialiseerde
afdeling levert tevens op uw verzoek de engineering en de
begeleiding, tijdens de uitvoering van de bekistingswerkzaamheden. Ook het geven van een toolbox, gericht op
bekisting hoort tot de mogelijkheden.
Neem, voor een goed onderbouwd bekistingsadvies, contact
op met MDB, afdeling Bekistingen, tel. 088 – 099 88 99.

0387.01.0000

1.325 x 3.310 mm
NOE nummer 160065
gewicht 254 kg

€

2,56

0387.03.0000

1.000 x 3.310 mm
NOE nummer 160067
gewicht 205 kg

€

2,06

0387.04.0000

750 x 3.310 mm
NOE nummer 160068
gewicht 168 kg

€

1,81

0387.06.0000

550 x 3.310 mm
NOE nummer 160070
gewicht 139 kg

€

1,64

0387.07.0000

500 x 3.310 mm
NOE nummer 160071
gewicht 131 kg

€

1,54

0387.09.0000

450 x 3.310 mm
NOE nummer 160073
gewicht 124 kg

€

1,52

0387.11.0000

400 x 3.310mm
NOE nummer 160074
gewicht 116 kg

€

1,52

0387.10.0000

250 x 3.310 mm
NOE nummer 160075
gewicht 94 kg

€

1,39

Toppanelen hoog 2.650 mm
5.300 x 2.650 mm
Noe nummer 168049
gewicht 933 kg

€

8,29

0187.30.0000

2.650 x 2.650 mm
Noe nummer 168029
gewicht 479 kg

€

4,60

index
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emballage

0187.26.0000

steigers en
ondersteuningen

5,16

systeem
bekisting

€

onderkomens

2.650 x 3.310 mm
NOE nummer 168033
gewicht 590 kg

bouwplaatsvoorziening

0387.00.0000

klein materieel

Toppanelen hoog 3.310 mm
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SYSTEEMBEKISTING
NOE Systeemwandbekisting
Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.

1.325 x 2.650 mm
Noe nummer 168019
perstuk 205 kg

€

1,96

0187.03.0000

1.000 x 2.650 mm
Noe nummer 168209
perstuk 166 kg

€

1,76

0187.04.0000

750 x 2.650 mm
Noe nummer 168309
perstuk 136 kg

€

1,39

0187.05.0000

500 x 2.650 mm
Noe nummer 168409
perstuk 106 kg

€

1,19

0187.31.0000

400 x 2.650 mm
Noe nummer 168909
gewicht 94 kg

€

1,09

0187.06.0000

250 x 2.650 mm
Noe nummer 168509
gewicht 76 kg

€

0,94

bouwplaatsvoorziening

0187.01.0000

klein materieel

Benaming

verticaal
transport

Codenummer

Toppanelen hoog 1.325 mm
1,10

0187.09.0000

1.000 x 1.325 mm
Noe nummer 169209
gewicht 90 kg

€

0,92

0187.10.0000

750 x 1.325 mm
Noe nummer 169309
gewicht 74 kg

€

0,80

0187.35.0000

550 x 1.325 mm
Noe nummer 169609
gewicht 61 kg

€

0,69

0187.11.0000

500 x 1.325 mm
Noe nummer 169409
gewicht 58 kg

€

0,68

0187.41.0000

400 x 1.325 mm
Noe nummer 169909
gewicht 51 kg

€

0,63

0187.12.0000

250 x 1.325 mm
Noe nummer 169509
gewicht 41 kg

€

0,62

0387.45.0000

1102 x 3310 mm
Noe nummer 164045
gewicht 61 kg

€

0,50

0187.60.0000

1102 x 2.650 mm
Noe nummer 164044
gewicht 50 kg

€

0,37

index
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emballage

Buitenhoeklijn

steigers en
ondersteuningen

€

systeem
bekisting

1.325 x 1.325 mm
Noe nummer 169009
gewicht 112 kg

onderkomens

0187.07.0000
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NOE Systeemwandbekisting
Afbeelding

Benaming

0187.61.0000

110 x 1.325 mm
Noe nummer 164043
gewicht 25 kg
2

Huurprijs per dag p. st.
€

0,20

€

0,02

verticaal
transport

Codenummer

Oplegplaat
0187.77.0000

Noe nummer 691500
gewicht 0,6 kg

250 x 3310 mm
Noe nummer 160078
gewicht 101 kg

€

1,76

0187.53.0000

250 x 2.650 mm
Noe nummer 167209
gewicht 83 kg

€

1,19

0187.54.0000

250 x 1.325 mm
Noe nummer 167219
gewicht 51 kg

€

0,77

Verstelbare buitenhoeken

0188.20.0000

2.650 mm
Noe nummer 164007
gewicht 81 kg

€

1,63

0188.21.0000

1.325 mm
Noe nummer 164006
gewicht 45 kg

€

1,04

0188.30.0000

pasbalk 300 mm
Noe nummer 137600
gewicht 3 kg

€

0,06

0187.68.0000

Toplock V
Noe nummer 137990
gewicht 3,7 kg

€

0,08

0187.67.0000

verstelbaar klemslot 0-120 mm
Noe nummer 137975
gewicht 5 kg

€

0,12

0187.70.0000

klemslot met C-10 lengte 1.500 mm
Noe nummer 137881
gewicht 13,3 kg

€

0,14

0187.73.0000

kraanhaakbeugel 20 kN met ketting
Noe nummer 135904
gewicht 7 kg

€

0,39

0187.58.0000

kopschotbrug
Noe nummer 137830
gewicht 11 kg

€

0,20

index
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emballage

2,34

steigers en
ondersteuningen

€

systeem
bekisting

3.310 mm
Noe nummer 164008
gewicht 100 kg

onderkomens

0387.38.0000

bouwplaatsvoorziening

0387.13.0000

klein materieel

Binnenhoeken
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NOE Systeemwandbekisting
Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.
€

0,17

0188.35.0000

leuningspijl
Noe nummer 111400
gewicht 4 kg

€

0,05

0187.78.0000

sprintmoer
Ø 80 mm D15
Noe nummer 680580

€

0,02

0187.79.0000

zeskantmoer
lengte 60 mm D15
Noe nummer 681000

€

0,02

0187.88.0000

zeskantmoer
lengte 30 mm D15 voor buitenhoek
Noe nummer 680900

€

0,02

0187.97.0000

hamerkopbout met grip
t.b.v. klemmen van C10 ligger achter Top paneel Noe nummer 319335

€

0,04

0188.32.0000

hamerkopbout 170 mm zonder moer
Noe nummer 319300

€

0,02

0187.85.0000

stabilisator
lengte 1,5 tot 3,65 m
compleet
Noe nummer 697021

€

0,46

0187.87.0000

stabilisator
lengte 3 tot 5 m
compleet
Noe nummer 697022

€

0,64

onderkomens

loopsteigerconsole
Noe nummer 552203
gewicht 17 kg

bouwplaatsvoorziening

0188.40.0000

klein materieel

Benaming

verticaal
transport

Codenummer

systeem
bekisting

• Centerpennen en moeren, zie centermaterieel
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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NOE hefvloer
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

verticaal
transport

MDB B.V. maakt graag offerte
U kunt contact opnemen met de afdeling Bekisting,
telefoon 088 – 099 88 99

klein materieel

NOE kopgevelsteiger
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

bouwplaatsvoorziening

MDB B.V. maakt graag offerte
U kunt contact opnemen met de afdeling Bekisting,
telefoon 088 – 099 88 99

onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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tunnels
TUNNELS
Tunnelbekisting
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

verticaal
transport

Voor adviezen, offertes en tekenwerk kunt u contact
opnemen met de afdeling Bekistingen.
Telefoon. 088 - 099 88 99.

klein materieel
bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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overig stalen wandbekisting
OVERIG STALEN WANDBEKISTING
Stalen wandkist
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

verticaal
transport

Voor adviezen, offertes en tekenwerk kunt u contact
opnemen met de afdeling Bekistingen.
Telefoon. 088 - 099 88 99.
Huurprijs op aanvraag

klein materieel
bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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traditionele bekisting
TRADITIONELE BEKISTING
Balkklemmen
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0088.71.0000

balkklem
breed max. 0,8 m
hoog 0,5 m
traploos verstelbaar

€

0,08

0088.73.0000

balkklem
breed max. 1 m
hoog 0,65 m
traploos verstelbaar

€

0,09

0088.75.0000

pallet voor 50 balkklemmen
0,5 x 0,8 m

€

0,23

0088.76.0000

pallet voor 50 balkklemmen
0,65 x 1 m

€

0,25

verticaal
transport

Codenummer

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

bouwplaatsvoorziening

Afbeelding

klein materieel

Centermaterieel
Centerpennen Betomax 15
€

0,01

0088.40.0000

lengte 0,5 m

€

0,01

0088.42.0000

lengte 1 m

€

0,02

0088.43.0000

lengte 1,25 m

€

0,04

0088.44.0000

lengte 1,5 m

€

0,04

wervelmoer Noe Sprint
Ø 80 mm D 15

€

0,02

0088.90.0000

wervelmoer Noe
Ø 110 mm D 15

€

0,01

index
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emballage

0187.78.0000

steigers en
ondersteuningen

Centermoeren

systeem
bekisting

lengte 0,3 m

onderkomens

0088.46.0000
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TRADITIONELE BEKISTING
Centermaterieel
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

Centermoeren
€

0,03

0088.92.0000

centerpenmoer/plaat
Hünnebeck 130 x 220 mm D15
type A 230

€

0,03

0088.84.0000

vlakke volgplaat D15

€

0,01

0088.85.0000

vleugelmoer D15

€

0,02

Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.

0088.11.0000

snelspanner (kikker)
met getande spie en veer
geschikt tot 10 mm staaldikte
gewicht 0,5 kg

€

0,01

0088.12.0000

snelspanapparaat
door de hefboom op en neer te bewegen spant de tang
de bekisting aan
gewicht 5 kg

€

0,13

0088.01.0000

kolomkrans
max. 0,70 m
Omegaprofiel
merk Ischebeck Titan F 60
met spie
4x kolomkranspoot = 1 kolomkrans

€
per poot

0,06

systeem
bekisting

Benaming

onderkomens

Codenummer

bouwplaatsvoorziening

Overig bekistingsmaterieel

klein materieel

centerpenmoer/plaat
Kipp-plaat 120 x 120 mm D15
type Uni 18 of
Hünnebeck 105 x 150 mm D15
type A 85

verticaal
transport

0088.91.0000

steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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verticaal
transport
klein materieel

bouwplaatsvoorziening

steigers en
ondersteuningen
steigers

onderkomens

klimmaterieel

ondersteuning/schoring

randbeveiliging

systeem
bekisting

steigers en
ondersteuningen

emballage

index
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steigers
STEIGERS
Layher Allround Systeemsteiger
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0081.93.0000

voetplaat, verstelbaar
0,05 - 0,42 m
Layher nummer 4001.060
gewicht 3,5 kg

€

0,02

0181.27.0000

voetstuk
Layher nummer 2602.000
gewicht 1,6 kg

€

0,02

verticaal
transport

Codenummer

staander 4 m
Layher nummer 2603.400
gewicht 19,1 kg

€

0,10

0181.03.0000

staander 3 m
Layher nummer 2603.300
gewicht 14,8 kg

€

0,08

0181.02.0000

staander 2 m
Layher nummer 2603.200
gewicht 10 kg

€

0,05

0181.01.0000

staander 1 m
Layher nummer 2603.100
gewicht 5,4 kg

€

0,03

ligger 2,57 m
Layher nummer 2607.257
gewicht 10 kg

€

0,04

0181.18.0000

ligger 2,07 m
Layher nummer 2607.207
gewicht 8,4 kg

€

0,04

0181.21.0000

ligger 1,4 m
Layher nummer 2607.140
gewicht 5,8 kg

€

0,03

0181.17.0000

versterkte ligger 2,57 m
Layher nummer 0708.923
gewicht 13,2 kg

€

0,08

dubbele buisligger 1,4 m
Layher nummer 0704.864
gewicht 9,1 kg

€

0,08

0181.22.0000

hulpkorteling 1,4 m
Layher nummer 2615.140
gewicht 7,4 kg

€

0,03

0181.10.0000

uitschuifbare hulpkorteling
1,4 m + 0,40/0,60 m
Layher nummer 0708.815
gewicht 10,1 kg

€

0,06

index
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emballage

0181.08.0000

steigers en
ondersteuningen

• Versterkte liggers worden toegepast met uitschuifbare
hulpkortelingen, consoles en steigerdelen

systeem
bekisting

0181.20.0000

onderkomens

Layher AR Liggers

bouwplaatsvoorziening

0181.04.0000

klein materieel

Layher AR Staanders
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STEIGERS
Layher Allround Systeemsteiger
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0181.23.0000

diagonaal 2,57 m
voor een vak 2,57 x 2 m
lengte 3,13 m
Layher nummer 2620.257
gewicht 10 kg

€

0,06

0181.09.0000

diagonaal 2,07 m
voor een vak 2,07 x 2 m
lengte 2,77 m
Layher nummer 2620.207
gewicht 8,9 kg

€

0,05

0181.24.0000

diagonaal 1,4 m
voor een vak 1,4 x 2 m
lengte 2,36 m
Layher nummer 2620.140
gewicht 8,1 kg

€

0,06

0181.26.0000

console 0,36 m
buisoplegging
Layher nummer 0701.505
gewicht 4 kg

€

0,05

0381.31.0000

console verstelbaar
buisoplegging
0,4 - 0,6 m
Layher nummer 0708.816
gewicht 5 kg

€

0,06

verticaal
transport

Codenummer

bouwplaatsvoorziening

0,09

0181.28.0000

stalen vlonder buisoplegging
2,07 x 0,32 m
Layher nummer 3844.207
gewicht 15,7 kg

€

0,08

0381.24.0000

stalen vlonder buisoplegging
1,40 x 0,32 m
Layher nummer 3844.140
gewicht 10,8 kg

€

0,07

0182.82.0000

ankerbuis met strip gat
14 mm 1 m

€

0,02

• Kruiskoppelingen voor de ankerbuizen en steigerdelen
kunt u vinden bij de desbetreffende groep
Layher AR kopspindel
toepassing in steigerpijp of open staander
Layher nummer 5316.060
gewicht 7,5 kg

€

0,10

0381.94.0000

Layher AR tralieligger 2,57 m
stalen tralieligger met 4 spiekoppen
Layher nummer 2659.257
gewicht 30,3 kg

€

0,30

emballage

0580.01.0000

steigers en
ondersteuningen

€

systeem
bekisting

stalen vlonder buisoplegging
2,57 x 0,32 m
Layher nummer 3844.257
gewicht 20,3 kg

onderkomens

0181.29.0000

index
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klein materieel

Layher AR stalen steigerplanken

Pagina 106

MDB

STEIGERS
Layher Allround Systeemsteiger
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

Layher AR trappentoren
0,72

0181.44.0000

Layher AR trapleuninghouder
Layher nummer 637.000
gewicht 0,7 kg

€

0,03

0181.42.0000

Layher AR binnenleuning
2,57 m
Layher nummer 1752.000
gewicht 14,8 kg

€

0,15

0181.43.0000

Layher AR trapleuning
2,57 m
Layher nummer 2638.257
gewicht 18,2 kg

€

0,15

bouwplaatsvoorziening

€

klein materieel

Layher aluminium steigerbordestrap
2,57 m
breedte 0,64 m
buisoplegging
vakmaat 2,57 x 2 m
Layher nummer 0700.270
gewicht 22,8 kg

verticaal
transport

0181.41.0000

onderkomens

• Ook leverbaar met spiekoppen, montage van trapleuninghouders aan de onderste staander is dan niet nodig

€

0,16

0381.12.0000

Layher aluminium steigerbordestrap 1 m
buisoplegging
Layher nummer 2633.000
gewicht 14,8 kg

€

0,47

0381.14.0000

Layher aluminium trapleuning 1 m
t.b.v. steigerbordestrap 1 m
Layher nummer 1752.001
gewicht 10,2 kg

€

0,15
steigers en
ondersteuningen

Layher AR trapleuning met spiekoppen
2,57 m
Layher nummer 01718.902
gewicht 18,4 kg

systeem
bekisting

0381.07.0000

emballage
index
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STEIGERS
Layher Allround Systeemsteiger
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

Werkvloer
voethoogte
plaat
in m

voet- staander staander ligger ligger diagonaal diagonaal
stuk
1m
2m
1,4 m 2,57 m 1,4 x 2 m 2,57 x 2 m

bordestrap binnenleu- trapalum.
ning
leuning
2,57 m
2,57 m
houder

trapleuning
2,57 m

stalen
vlonder
2,57 m

4

4

4

8

8

2

2

1

1

2

1

2

4

4

4

8

12

10

4

4

2

2

2

2

2

6,00

4

4

4

12

16

12

6

6

3

3

2

3

2

8,00

4

4

4

16

20

14

8

8

4

4

2

4

2

10,00

4

4

4

20

24

16

10

10

5

5

2

5

2

12,00

4

4

4

24

28

18

12

12

6

6

2

6

2

14,00

4

4

4

28

32

20

14

14

7

7

2

7

2

16,00

4

4

4

32

36

22

16

16

8

8

2

8

2

18,00

4

4

4

36

40

24

18

18

9

9

2

9

2

20,00

4

4

4

40

44

26

20

20

10

10

2

10

2

22,00

4

4

4

44

48

28

22

22

11

11

2

11

2

24,00

4

4

4

48

52

30

24

24

12

12

2

12

2

bouwplaatsvoorziening

4

4,00

klein materieel

2,00

verticaal
transport

Uittrekstaat Layher Allround trappentoren,
vakafmeting (l x b x h) 2,57 x 1,4 x 2 m

onderkomens

trappentoren Layher Allround met brede trappen
(0,9 m brede treden)
Bel voor informatie of een offerte, tel. 088 – 099 88 99

systeem
bekisting

Layher AR trappentoren met brede trappen
vakafmeting (lxh) 2,57 x 2 m
Specifieke toebehoren voor samenstelling trappentoren.
0,17

0381.57.0000

trapboom 1 m rechts
voor 5 traptreden
Layher nummer 9200.017
gewicht 8,8 kg

€

0,17

0381.60.0000

trapboom 2,57 x 2 m links
voor 11 traptreden
Layher nummer 9200.014
gewicht 21 kg

€

0,24

0381.61.0000

trapboom 2,57 x 2 m rechts
voor 11 traptreden
Layher nummer 9200.015
gewicht 21 kg

€

0,24

index

€
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emballage

trapboom 1 m links
voor 5 traptreden
Layher nummer 9200.016
gewicht 8,8 kg

steigers en
ondersteuningen

0381.56.0000
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STEIGERS
Layher Allround Systeemsteiger
Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.
€

0,04

0381.69.0000

kantplankkoppeling
Layher nummer 4708.022
gewicht 1 kg

€

0,02

0381.72.0000

kantplank 1,03 m
Layher nummer 0701.359
gewicht 2,5 kg

€

0,02

0381.73.0000

kantplank 1,09 m
Layher nummer 2642.109
gewicht 2,5 kg

€

0,02

0381.75.0000

kantplank 2,07 m
Layher nummer 2642.207
gewicht 4,3 kg

€

0,03

0381.16.0000

stalen roostervlonder buisoplegging
2,57 x 0,19 m
Layher nummer 3863.257
gewicht 15,5 kg

€

0,08

0381.52.0000

ligger 1,09 m
Layher nummer 2601.109
gewicht 4 kg

€

0,04

0381.55.0000

ligger 1,03 m
Layher nummer 2601.103
gewicht 3,8 kg

€

0,02

onderkomens

traptrede tbv brede steiger
afm (lxb) 0,9 x 0,2 m
Layher nummer 9200.003
gewicht 5,3 kg

bouwplaatsvoorziening

0381.65.0000

klein materieel

Benaming

verticaal
transport

Codenummer

systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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STEIGERS
Tube Lock Steigermaterieel
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0182.68.0000

voetplaat met pen voor Tube-Lock

€
per 100 st

0,30

0182.57.0000

uitzetkorteling Tube-Lock

€
per 100 st

2,08

verticaal
transport

Codenummer

steigerpijp met Tube-Lockkoppeling

0182.53.0000

steigerpijp met Tube-Lockkoppeling
lengte 3 m

€
per 100 st

2,75

0182.52.0000

steigerpijp met Tube-Lockkoppeling
lengte 2 m

€
per 100 st

2,14

0282.34.0000

steigerpijp met Tube-Lockkoppeling
lengte 1,5 m

€
per 100 st

2,20

0282.32.0000

steigerpijp met Tube-Lockkoppeling
lengte 1 m

€
per 100 st

1,10

0182.59.0000

uitschuifkorteling 3 planks Tube-Lock

€
per 100 st

3,35

0182.82.0000

ankerbuis met strip gat
14 mm 1 m

€

0,02

0282.71.0000

ankerbuis met strip 2 x gat
14 mm 2,5 m

€

0,04

0282.03.0000

ankerpijp met strip en koppeling
gat Ø 14 mm
met aan een zijde een Tube- Lockkoppeling vr.

€

0,04

0182.07.0000

metselboy
2 steigerdelen breed,
voorzien van inklapbare draagarmen
en 2 aangelaste koppelingen
met vaste spie
toegestane belasting max. 150 kg/m²
geschikt voor vaklengtes tot 1,8 m
gewicht 9 kg

€

0,13

0182.12.0000

opperboy
2 steigerdelen breed
inklapbaar
montage op de werkvloer van de steiger aan een staander

€

0,31

0182.60.0000

uitschuifverlenger 4e plank

€
per 100 st

1,54

€

0,02

€

0,02

systeem
bekisting

3,25

Tube-Lock stormstrip

0282.42.0000

Tube-Lock opsteekpen

index
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emballage

• Voorkomt opwaaien van de steigervloer

steigers en
ondersteuningen

• Toepassing bij uitschuifkorteling
0182.62.0000

onderkomens

€
per 100 st

bouwplaatsvoorziening

steigerpijp met Tube-Lockkoppeling
lengte 4 m

klein materieel

0182.54.0000
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STEIGERS
Tube Lock Steigermaterieel
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0282.43.0000

binnenhoekconsole
ter ondersteuning van de werkvloer in de binnenhoek van
de steiger; voorzien van uitschuiver voor derde plank

€

0,09

0282.44.0000

4e plankverlenger

€

0,05

€

0,39

€
per 100 st

0,88

verticaal
transport

Codenummer

0282.70.0000

voorloopleuning compleet

0282.45.0000

beugel kort		
beugel lang		
aluminium pijp l=3m
aluminium pijp l=4m
kruiskoppeling vs

aantal
2
2
2
2
4

onderkomens

kopkantplank
toepassing als kantplank op de
werkvloer in het eindstaandervlak
afm. (lxb) 1,3 x 0,2 m

bouwplaatsvoorziening

Samenstelling:
Codenr.				
0282.64.0000
0282.65.0000
0282.61.0000
0282.63.0000
0082.72.0000

klein materieel

• Toepasbaar bij binnenhoekconsole

systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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STEIGERS
Traditioneel Steigermaterieel
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

stalen steigerpijp

0082.44.0000

stalen steigerpijp
Ø 48 mm
lengte 4 m

€
per 100 st

2,44

0082.43.0000

stalen steigerpijp
Ø 48 mm
lengte 3 m

€
per 100 st

1,83

0082.42.0000

stalen steigerpijp
Ø 48 mm
lengte 2 m

€
per 100 st

1,22

0082.41.0000

stalen steigerpijp
Ø 48 mm
lengte 1,5 m

€
per 100 st

0,91

0082.40.0000

stalen steigerpijp
Ø 48 mm
lengte 1 m

€
per 100 st

0,61

0181.49.0000

stalen steigerladder 5 m

€

0,24

0181.46.0000

stalen steigerladder 4 m

€

0,20

0181.45.0000

stalen steigerladder 3 m

€

0,18

0381.44.0000

stalen steigerladder 2 m

€

0,12

0281.95.0000

ladder afsluiter
toepassing op stalen steigerladder
bij niet betreden van de steiger

€

0,24

0181.31.0000

tralieligger 6 m

€

0,36

0181.12.0000

tralieligger 5 m

€

0,35

0181.11.0000

tralieligger 4 m

€

0,34

0181.13.0000

tralieligger 3 m

€

0,32

0181.34.0000

tralieligger verbinder 38 mm
incl. bouten en moeren

€

0,03

0182.09.0000

metselconsole
geschikt voor 2 steigerdelen
in hoogte verstelbaar op de gewenste werkhoogte
lengte 0,48 m
gewicht 3,2 kg

€

0,02

0182.67.0000

voetplaat
met pen/steigerpijp

€
per 100 st

0,28
index

3,05
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emballage

€
per 100 st

steigers en
ondersteuningen

stalen steigerpijp
Ø 48 mm
lengte 5 m

systeem
bekisting

0082.45.0000

onderkomens

3,66

bouwplaatsvoorziening

€
per 100 st

klein materieel

stalen steigerpijp
Ø 48 mm
lengte 6 m

verticaal
transport

0082.46.0000
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STEIGERS
Koppelingen
Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.
0,66

0082.64.0000

draaikoppeling met losse spieën-d.k.

€
per 100 st

0,82

0082.72.0000

kruiskoppeling met vaste spieën

€
per 100 st

0,70

0082.73.0000

laskoppeling met vaste spieën

€
per 100 st

0,82

0082.74.0000

draaikoppeling met vaste spieën

€
per 100 st

0,82

0182.73.0000

Errem kruiskoppeling met vaste spieën

€
per 100 st

0,68

0182.76.0000

Errem draaikoppeling met vaste spieën

€
per 100 st

0,75

0082.83.0000

kantplankklem met vaste spie

€
per 100 st

0,70

0182.78.0000

kantplankklem vs dubbele plank
voor overlappende kantplank
met vaste spie

€
per 100 st

0,81

0082.59.0000

muurplaat
tbv enkel steiger

€
per 100 st

0,68

0080.82.0000

kruiskoppeling met bouten
Ø 48/48

€

0,01

0080.84.0000

draaikoppeling met bouten
Ø 48/48

€

0,01

duokoppeling
€
per 100 st

1,95

0080.86.0000

duokoppeling
(draaibaar)
steigerpijp/binnenpijp
zware stalen schroefstempel AS 410 S
Ø 48/63 mm met bouten

€
per 100 st

2,10

0080.87.0000

duokoppeling
(draaibaar)
steigerpijp/buitenpijp
zware stalen schroefstempel AS 410 S
Ø 48/76 mm met bouten

€
per 100 st

2,28

0282.39.0000

parallelkoppeling
Met vaste spie
h.o.h. 200 mm

€

0,02

emballage

duokoppeling
(draaibaar)
steigerpijp/binnenpijp
middelzware stalen schroefstempel A 350
Ø 48/52 mm met bouten

index
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steigers en
ondersteuningen

0080.85.0000

systeem
bekisting

€
per 100 st

onderkomens

kruiskoppeling met losse spieën-k.k.

bouwplaatsvoorziening

0082.62.0000

klein materieel

Benaming

verticaal
transport

Codenummer

Pagina 113

MDB

STEIGERS
Steigerdelen
Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.

0182.05.0000

steigerdeel gekramd lengte 5 m

€
per 100 st

2,30

0182.04.0000

steigerdeel gekramd lengte 4 m

€
per 100 st

2,05

0182.03.0000

steigerdeel gekramd lengte 3 m

€
per 100 st

1,54

0182.02.0000

steigerdeel gekramd lengte 2 m

€
per 100 st

1,00

• Overige lengtes op aanvraag

klein materieel

Benaming

verticaal
transport

Codenummer

bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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MDB

STEIGERS
Rolsteigers
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

verticaal
transport

Aluminium rolsteiger, merk Skyworks
vloerafmeting 3,05 x 1,35 m
vloerhoogte werkvloer
buiten: 8,2 m
binnen: 12,2 m
Max. toelaatbare belasting per steiger: 750 kg

0,30

0283.32.0000

opbouwframe 7-sports
nuttige hoogte 2 m

€

0,45

0283.30.0000

doorloopframe 7-sports
nuttige hoogte 2 m

€

2,08

0283.34.0000

opbouwframe 4-sports
nuttige hoogte 1 m

€

0,41

0283.40.0000

leuning Sky Secure
leuningframe voor de nieuwe opbouwmethode
van Skyworks rolsteigers

€

0,36
onderkomens

€

Montage van de leuning, voordat het platform wordt
gemonteerd.
De Sky Secure leuning vervangt de horizontale en diagonale
schoren
0,12

0283.42.0000

diagonale schoor

€

0,12

0283.52.0000

platform met luik

€

0,67

0283.55.0000

kantplankset 3,05 x 1,35 m
bestaande uit:
2 planken lengte 3,05 m
2 planken lengte 1,35 m

€

0,36

0283.58.0000

driehoeksstabilisator
basis 2,30 m

€

0,36

0283.60.0000

borgpen

€

0,01

€

0,42

emballage

€

• Met onderstaande onderdelen kan tevens een smal rolsteiger worden samengesteld
opbouwframe 0,75x2m
nuttige hoogte 2m
smal rolsteiger

index
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steigers en
ondersteuningen

horizontale schoor

systeem
bekisting

0283.44.0000

0383.40.0000

bouwplaatsvoorziening

wielstaander met wiel

klein materieel

0283.26.0000
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MDB

STEIGERS
Rolsteigers
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0283.54.0000

kantplankset 3,05 x 0,75 m			
voor kantplank bij 1 platform als werkvloer in
een rolsteiger en smal rolsteiger

€

0,36
verticaal
transport

Codenummer

• T.b.v. verankering bij grotere hoogte worden op verzoek
de volgende artikelen bij rolsteiger Skyworks meegeleverd

draaikoppeling met bouten

€

0,10

0283.64.0000

muurverankering 1,2 m

€

0,04

rolsteiger, merk Skyworks, vloerafmeting
3,05 x 1,35 m

0283.02.0000

2,2

4

2

2

4

2

2

2

0283.04.0000

4,2

4

4

2

4

2

4

3

4

1

8

€ 6,14

1

12

€ 9,91

0283.06.0000

6,2

4

6

2

4

2

6

4

4

1

16

€ 12,24

0283.08.0000

8,2

4

8

2

4

2

8

5

4

1

20

€ 14,57

10,2

4

10

2

4

2

10

6

4

1

24

€ 16,90

12,2

4

12

2

4

2

12

7

4

1

28

€ 19,23

werkHuuropbouw- opbouwhorizondriehoeksvloer wieldiagonaal
sky secure platform
kantprijs
frame
frame
taal
stabilisaborgpen
hoogte staander
schoor
leuning
+ luik
plankset
per dag
codenummer
7-sports 4- sports
schoor
tor
(m)

oneven hoogte

3,2

4

4

4

2

2

3

4

1

8

€ 8,33

5,2

4

6

4

2

4

4

4

1

12

€ 10,66

0283.07.0000

7,2

4

8

4

2

6

5

4

1

16

€ 12,99

0283.09.0000

9,2

4

10

4

2

8

6

4

1

20

€ 15,32

0283.11.0000

11,2

4

12

4

2

10

7

4

1

24

€ 17,65

steigers en
ondersteuningen

klapsteiger
vloerafmeting 1,9 x 0,75 m

wiel Ø 125 mm met rem

€

0,07

0283.82.0000

6-sports klapunit

€

0,78

emballage

0283.80.0000

index
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systeem
bekisting

0283.03.0000
0283.05.0000

onderkomens

0283.10.0000
0283.12.0000

bouwplaatsvoorziening

werkHuuropbouw- opbouwhorizondriehoeksvloer wieldiagonaal
sky secure platform
kantprijs
frame
frame
taal
stabilisaborgpen
hoogte staander
schoor
leuning
+ luik
plankset
per dag
codenummer
7-sports 4- sports
schoor
tor
(m)
even hoogte

klein materieel

0283.63.0000
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MDB

STEIGERS
Rolsteigers
Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.

3-sports klapunit

€

0,50

0283.92.0000

horizontale schoor 1,9 m

€

0,10

0283.93.0000

diagonale schoor

€

0,10

0283.86.0000

platform 1,9 m zonder luik

€

0,40

0283.88.0000

platform 1,9 m met luik

€

0,51

0283.90.0000

kantplankset 1,9 m

€

0,20

0283.95.0000

driehoekstabilisator 1,7 m

€

0,37

0283.60.0000

borgpen

€

0,01

bouwplaatsvoorziening

0283.84.0000

klein materieel

Benaming

verticaal
transport

Codenummer

klapsteiger

codenummer

werkhoogte
(m)

gewicht 6-sports 3-sports
wiel
(kg
klapunit klapunit met rem

0283.72.0000

1

3,0

39,4

1

0283.74.0000

1,8

3,7

66,2

1

platform
horizonkantplanplatform
Huurprijs
zonder
tale
borgpen
ken
met luik
per dag
luik
schoor
set

4
1

4

1

4
1

3

8

onderkomens

werkvloerhoogte
(m)

1,50
1

2,65

Overig steiger
Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.

Layher ophangschoen

€

0,03

0082.35.0000

Layher console 2
zonder leuning
lengte 1,41 m
exclusief borgschuif 2 (codenr. 0082.49.0000),
leuningstaander (codenr. 0082.26.0000)
en ophangschoen (codenr. 0082.38.0000)

€

0,20 *

0082.49.0000

borgschuif 2
(t.b.v. codenr. 0082.35.0000)

€

0,03

0082.26.0000

Layher leuningstaander
inclusief leuninghouder (codenr. 0082.27.0000)
en kantplankklem (codenr. 0082.28.0000)

€

0,06

index
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*

emballage

0082.38.0000

steigers en
ondersteuningen

Benaming

systeem
bekisting

Codenummer
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MDB

STEIGERS
Overig steiger
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0482.26.0000

aluminium gootsteigerconsole
merk Layher
lengte 1,61 m
h.o.h. max. 6 m
bevestigen d.m.v. bout M20

€

0,48

0482.27.0000

aluminium gootsteigerconsole
merk Layher
lengte 2 m
h.o.h. max. 6 m
bevestigen d.m.v. bout M20

€

0,60 *

0082.21.0000

mastframe werkstelling
inclusief brugdrager, schoor
en voetstabilisator
verstelbaar tot 3,83 m
aluminium

€

2,48

0082.22.0000

verlengstuk werkstelling
lengte 1 m

€

0,37

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel
bouwplaatsvoorziening
onderkomens

• Kan onderaan mastframe worden gemonteerd
• E en complete werkstelling bestaat uit:
- 2 mastframes (codenr. 0082.21.0000);
- 1 werkbrug 6,32 m (codenr. 0082.06.0000) met leuning
en kantplank;
- 2 kopleuningen (codenr. 0082.23.0000)
zwenkwiel met rem

€

0,10

0182.69.0000

zwenkwiel met rem
gemonteerd onder
Layher verstelbare voetplaat

€

0,13

systeem
bekisting

0082.66.0000

steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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MDB

klimmaterieel
KLIMMATERIEEL
Schragen
Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.

0088.24.0000

klapschraag 0,6 m

€

0,03

0088.27.0000

klapschraag 0,85 m

€

0,03

0088.28.0000

klapschraag 1 m

€

0,04

0088.29.0000

klapschraag 1,25 m

€

0,05

0088.30.0000

klapschraag 1,5 m

€

0,05

0088.35.0000

verstelbare schraag
hoog 1,2 - 2 m

€

0,09

bouwplaatsvoorziening

Ladders en trappen
Afbeelding

Codenummer

Benaming

klein materieel

Benaming

verticaal
transport

Codenummer

Huurprijs per dag p. st.

Houten bouwladders
koop

970245

lengte 4,5 m
koopprijs per stuk

koop

970251

lengte 5,1 m
koopprijs per stuk

koop

€

107,00

€

154,00

€

165,00
systeem
bekisting

lengte 3,9 m
koopprijs per stuk

onderkomens

970239

• Houten bouwladders merk Wetim, met anti doorzaagstrip
in de ladderbomen
Aluminium trappen en ladders
€

0,60

0182.43.0000

trap 6 treden
2-zijdig (TDO 6)
stahoogte 1,41 m
gewicht 12,4 kg

€

0,64

0182.28.0000

trap 8 treden
2-zijdig (TDO 8)
stahoogte 1,88 m
gewicht 15,5 kg

€

0,80

index
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emballage

trap 5 treden
2-zijdig (TDO 5)
stahoogte 1,17 m
gewicht 10,5 kg

steigers en
ondersteuningen

0182.29.0000
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MDB

KLIMMATERIEEL
Ladders en trappen
Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.
€

1,00

0182.37.0000

trap 12 treden
2-zijdig (TDO 12)
stahoogte 2,82 m
gewicht 22,9 kg

€

1,26

0182.31.0000

ladder 14 sporten
lengte 4 m
gewicht 13 kg

€

0,45

0182.32.0000

ladder 16 sporten
lengte 4,25 m
gewicht 15 kg

€

0,48

0182.45.0000

ladder 18 sporten
lengte 4,75 m
gewicht 17 kg

€

0,51

0182.46.0000

ladder 20 sporten
lengte 5,25 m
gewicht 19 kg

€

0,62

0182.92.0000

opsteekladder 2 x 10 sporten
lengte 3 - 5,3 m
gewicht 20 kg

€

0,82

0182.94.0000

opsteekladder 2 x 12 sporten
lengte 3,6 - 6,4 m
gewicht 24 kg

€

0,92

0182.95.0000

opsteekladder 2 x 14 sporten
lengte 4,20 - 7,3 m
gewicht 29 kg

€

1,05

0182.38.0000

schuifladder 2 x 16 sporten
lengte 4,80 - 8,4 m
gewicht 28 kg

€

1,26

0182.36.0000

schuifladder 2 x 18 sporten
lengte 5,2 - 9,7 m
gewicht 31 kg

€

1,26

0182.42.0000

schuifladder 2 x 20 sporten
lengte 5,9 - 10,6 m
gewicht 34 kg

€

1,52

onderkomens

trap 10 treden
2-zijdig (TDO 10)
stahoogte 2,35 m
gewicht 19,3 kg

bouwplaatsvoorziening

0182.27.0000

klein materieel

Benaming

verticaal
transport

Codenummer

systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
index
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emballage
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KLIMMATERIEEL
Werkbruggen
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0082.02.0000

werkbrug, lengte 5,32 m,
(h.o.h. haken)
hoogte 0,18 m
breedte 0,6 m
gewicht 34 kg

€

1,34

0082.06.0000

werkbrug, lengte 6,32 m
(h.o.h. haken)
hoogte 0,18 m
breedte 0,6 m
gewicht 41 kg

€

1,60

0082.32.0000

leuningjuk t.b.v. werkbrug

€

0,17

0082.37.0000

leuningjuk voor dubbele werkbrug

€

0,37

0082.33.0000

leuningstaander t.b.v. leuningjuk

€

0,09

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel
bouwplaatsvoorziening

leuningbuis voor werkbrug
0,02

0082.17.0000

leuningbuis 2 m

€

0,04

0082.09.0000

leuningbuis 3 m

€

0,08

0082.18.0000

leuningbuis 4 m

€

0,08

0082.19.0000

leuningbuis 5 m

€

0,09

0082.20.0000

leuningbuis 6 m

€

0,10

0082.23.0000

Altrex kopleuning voor werkbrug
met scharnierend hekje

€

0,57
steigers en
ondersteuningen

€

systeem
bekisting

leuningbuis 1 m

onderkomens

0082.16.0000

emballage
index
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KLIMMATERIEEL
Werkbruggen
Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.

0082.24.0000

leuningstaander t.b.v. kopleuning

€

0,14

0082.25.0000

kantplank t.b.v. kopleuning
hout, lengte 0,6 m

€

0,06

0182.24.0000

kantplank voor werkbrug
lengte 5 m, hoogte 0,15 m

€

0,26

0182.25.0000

kantplank voor werkbrug
lengte 6 m, hoogte 0,15 m

€

0,31

Werkbruggen
werkbrug
leuning
breedte
(m)

werkbrug
5,32 m

werkbrug
6,32 m

enkel
dubbel
leuning- leuning- leuningleuningleuning- leuningbuis
buis
buis
staander
juk
juk
4m
5m
6m

kantplank
5m

kantplank
6m

Huurprijs
per dag
€

5,32

0,6

enkel

1

3

3

2

1

2,56

5,32

0,6

dubbel

1

3

6

4

2

3,27

5,32

1,2

enkel

2

3

2

1

4,50

5,32

1,2

dubbel

2

6

4

6,32

0,6

enkel

3
3
1

3
3

3

2
2

bouwplaatsvoorziening

werkbrug
lengte
(m)

klein materieel

Benaming

verticaal
transport

Codenummer

5,21
1

2,89

0,6

dubbel

1

6

4

2

3,67

1,2

enkel

2

3

3

2

1

5,09

6,32

1,2

dubbel

2

3

6

4

2

5,87

onderkomens

6,32
6,32

systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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ondersteuning/schoring
ONDERSTEUNING/SCHORING
Lichte stempels
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0080.11.0000

lichte stalen schroefstempel MDB type 2
verstelbaar van 1,7 tot 2,8 m
toelaatbare centrische
belasting 2.000 tot 1.650 kg
gewicht 14 kg, Ø 48,3/57 mm

€

0,05

0080.12.0000

lichte stalen schroefstempel MDB type 3
verstelbaar van 2,1 tot 3,6 m
toelaatbare centrische
belasting 2.000 tot 1.230 kg
gewicht 18 kg, Ø 48,3/57 mm

€

0,06

0080.13.0000

lichte stalen schroefstempel MDB type 5
verstelbaar van 3 tot 5,4 m
toelaatbare centrische
belasting 2.120 tot 750 kg
gewicht 24 kg, Ø 48,3/57 mm

€

0,09

0480.15.0000

stalen schroefstempel met snellosring
type Euro I
verstelbaar van 1,85 tot 3,15 m
toelaatbare centrische belasting
2000 tot 1.220 kg, Ø 48,3/57 mm
gewicht 16,2 kg

€

0,05 *

0480.16.0000

stalen schroefstempel met snellosring type Euro I I
verstelbaar van 2,01 tot 3,52 m
toelaatbare centrische belasting
2000 tot 1.050 kg, Ø 48,3/57 mm
gewicht 18,5 kg

€

0,06 *

verticaal
transport

Codenummer

0,06

0080.19.0000

stempelsleutel
t.b.v. het stellen en lossen van
de schroefmof

€

0,04
systeem
bekisting

€

onderkomens

stempelbok voor
lichte stempels
gewicht 9 kg

bouwplaatsvoorziening

0080.64.0000

klein materieel

• De schroefstempels zijn voorzien van een vaste U-kop

Zware stempels
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0080.50.0000

middelzware stalen schroefstempel
merk Hünnebeck type A 350
verstelbaar van 2 tot 3,5 m
belasting 3.640 tot 1.670 kg
gewicht 19,4 kg
Ø 51/63,5 mm

€

0,11

0080.48.0000

U-kop
t.b.v. A 350 stempels
gewicht 1 kg

€

0,01

steigers en
ondersteuningen

Codenummer

index
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emballage

• De U-kop van de A 350 stempel past ook op de AS
410 S en AS 550 S stempel, een gratis vulring (codenr.
0080.46.0000) wordt dan meegeleverd
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MDB

ONDERSTEUNING/SCHORING
Zware stempels
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0080.41.0000

zware stalen schroefstempel
merk Hünnebeck type AS 410 S
verstelbaar van 2,27 tot 4,10 m
belasting 5.110 tot 1.990 kg
gewicht 26,2 kg
Ø 62,3/76,1 mm

€

0,13

0080.42.0000

zware stalen schroefstempel
merk Hunnebeck type AS 550 S
verstelbaar van 3,0 - 5,5 m
belasting 4.850 tot 1.540 kg
gewicht 33,6 kg
Ø 62,3/76,1 mm

€

0,14

0080.45.0000

U-kop, bekbreedte 150 mm
t.b.v. AS 410 S stempels
gewicht 1 kg

€

0,02

0080.65.0000

stempelbok voor middelzware/zware stempels
merk Hünnebeck
gewicht 13,2 kg

€

0,09

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel
bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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ONDERSTEUNING/SCHORING
Stempeltabel

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.990
1.910
1.830
1.760
1.700
1.650

3.640
3.640
3.640
3.410
3.190
2.980
2.810
2.640
2.480
2.340
2.210
2.080
1.970
1.850
1.760
1.670

5.110
4.850
4.550
4.210
3.980
3.750
3.550
3.360
3.180
3.020
2.870
2.730
2.610
2.490
2.370
2.270
2.170
2.080
1.990

steigers en
ondersteuningen

• Toelaatbare belasting in kg (gebruiksbelasting)
centrisch belast

systeem
bekisting

4.850
4.560
4.280
4.040
3.810
3.600
3.410
3.230
3.070
2.920
2.780
2.640
2.520
2.410
2.300
2.200
2.110
2.020
1.940
1.870
1.790
1.720
1.660
1.600

onderkomens

2.120
2.050
1.950
1.850
1.770
1.700
1.620
1.530
1.440
1.340
1.260
1.150
1.120
1.070
1.040
1.020
1.000
960
930
900
880
840
810
760
750

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.900
1.760
1.640
1.530
1.430
1.340
1.250
1.180
1.110
1.050

bouwplaatsvoorziening

2.000
2.000
1.970
1.870
1.780
1.700
1.630
1.580
1.530
1.480
1.430
1.380
1.340
1.300
1.260
1.230

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.870
1.730
1.610
1.490
1.390
1.300
1.220

klein materieel

1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00
5,10
5,20
5,30
5,40

0080.11.0000 0080.12.0000 0080.13.0000
0080.50.0000 0080.41.0000 0080.42.0000
0480.15.0000 0480.16.0000
MDB
MDB
MDB
Hünnebeck
Hünnebeck
Hünnebeck
Euro I
Euro II
Type 2
Type 3
Type 5
A 350
AS 410S
AS 550S

verticaal
transport

MDB code
Merk
Type

emballage
index
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MDB

ONDERSTEUNING/SCHORING
Kwikform Decking
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

verticaal
transport

De onderslag bestaat uit Kwikform gevelsteiger/
ondersteuning.
Het eigenlijke bekistings ondersteuningssysteem kan
bestaan uit:
a. gaffels met baddingen;
b. dragers met snelontkistingskop
Voor adviezen, montage-offertes en tekenwerk kunt u
contact opnemen tel. 088 - 099 88 99

€

0,14

0081.81.0000

drager 1,2 m
kwikform nummer 9835
gewicht 11,1 kg

€

0,10

0081.85.0000

tussendrager 1,2 m
kwikform nummer 9836
gewicht 5,9 kg

€

0,05

0181.69.0000

tussendrager met spijkerrib 1,2 m
kwikform nummer 9837
gewicht 7,5 kg

€

0,08

0081.80.0000

tussendrager 0,6 m
kwikform nummer spec.
gewicht 4 kg

€

0,04

0081.86.0000

uitsteekdrager 0,4 m
kwikform nummer 9604
gewicht 5,9 kg

€

0,11

0081.96.0000

snelontkistingskop zonder draagplaat
t.b.v. spindel
kwikform nummer 6028
gewicht 6,2 kg

€

0,12

0181.68.0000

snelontkistingskop met draagplaat
nieuw type
kwikform nummer 9841
gewicht 6,6 kg

€

0,13

index
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emballage

drager 1,8 m
kwikform nummer 9834
gewicht 19,6 kg

steigers en
ondersteuningen

0081.82.0000

systeem
bekisting

0,17

onderkomens

€

bouwplaatsvoorziening

drager 2,4 m
kwikform nummer 9833
gewicht 25,8 kg

klein materieel

0081.83.0000

Pagina 126

MDB

ONDERSTEUNING/SCHORING
Kwikform Decking
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0081.76.0000

kopstaander 2,17 m
kwikform nummer 6032
gewicht 14,8 kg

€

0,15

0081.74.0000

montagespindel
0,08 - 0,57 m
kwikform nummer 9832
gewicht 8,8 kg

€

0,08

€

0,02

verticaal
transport

Codenummer

montagepen met flens
kwikform nummer 9056
gewicht 1 kg

bouwplaatsvoorziening

0181.65.0000

klein materieel

• Verbindt de snelontkistingskop met een omgekeerde
staander of een open staander indien aan de bovenzijde
van de ondersteuning verstelbaarheid gewenst is

• De montagepen met flens wordt gebruikt als verleng
koppeling voor een open staander
€

0,01

0181.67.0000

sleutel
kwikform nummer 9813
gewicht 1,8 kg

€

0,04
systeem
bekisting

verbindingspen Ø16 mm
kwikform nummer 9534
gewicht 0,1 kg

onderkomens

0081.77.0000

steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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MDB

ONDERSTEUNING/SCHORING
Kwikform Ondersteuning
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

verticaal
transport

Voor adviezen, montage-offertes en tekenwerk kunt u
contact opnemen tel. 088 - 099 88 99

staander 3 m
kwikform nummer 9272
gewicht 16,2 kg

€

0,11

0081.51.0000

staander 2 m
kwikform nummer 9273
gewicht 11,2 kg

€

0,09

bouwplaatsvoorziening

0081.52.0000

klein materieel

Staanders

Open staanders
0,09

0081.54.0000

open staander 2 m
kwikform nummer 9135
gewicht 10,3 kg

€

0,08

0081.53.0000

open staander 1,50 m
kwikform nummer 9136
gewicht 7,6 kg

€

0,07

0081.55.0000

open staander 1 m
kwikform nummer 9137
gewicht 4,8 kg

€

0,05

0081.70.0000

open staander 0,5 m
kwikform nummer 9140
gewicht 2,5 kg

€

0,02

€

0,14

• De open staander heeft geen ingebouwde laskoppeling
zodat een gaffel met spindel (codenr. 0081.68.0000) kan
worden toegepast
staanders met montagepen 75 kN
0181.95.0000

staander 3 m 75 kN
kwikform nummer 5981
gewicht 18,5 kg

steigers en
ondersteuningen

€

systeem
bekisting

open staander 2,5 m
kwikform nummer 9139
gewicht 12 kg

onderkomens

0081.58.0000

staanders zonder montagepen 75 kN
staander 3 m 75 kN
kwikform nummer 5979
gewicht 17,6 kg

€

0,12

0181.58.0000

staander 2 m 75 kN
kwikform nummer 5978
gewicht 11,8 kg

€

0,09

index
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emballage

0181.60.0000
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MDB

ONDERSTEUNING/SCHORING
Kwikform Ondersteuning
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0181.57.0000

staander 1,5 m 75 kN
kwikform nummer 5977
gewicht 8,8 kg

€

0,07

0181.56.0000

staander 1 m 75 kN
kwikform nummer 5976
gewicht 5,9 kg

€

0,05

0181.65.0000

montagepen 75 kN
kwikform nummer 9056
gewicht 1 kg

€

0,02

€

0,05

0081.05.0000

ligger c.q. schakel 1,8 m
kwikform nummer 9202
gewicht 7,4 kg

€

0,04

0081.79.0000

schakel 1,2 m
kwikform nummer 9134
gewicht 3,3 kg

€

0,03

0081.78.0000

schakel 0,6 m
kwikform nummer 9138
gewicht 2,0 kg

€

0,03

0081.75.0000

verbindingselement 0,3 m
kwikform nummer 9275
gewicht 7,4 kg

€

0,09

Schoorschakels
schoorschakel 2,4 m
kwikform nummer 9291
gewicht 10,9kg

€

0,09

0081.15.0000

schoorschakel 1,8 m
kwikform nummer 9290
gewicht 8,6 kg

€

0,09

0081.10.0000

schoorschakel 1,2 m
kwikform nummer 9289
gewicht 6,5 kg

€

0,07

systeem
bekisting

0081.16.0000

onderkomens

ligger c.q. schakel 2,4 m
kwikform nummer 9201
gewicht 9,6 kg

bouwplaatsvoorziening

0081.06.0000

klein materieel

Liggers/stempelschoren/schakels

verticaal
transport

Codenummer

Kwiksteiger/Shoringschoren
€

0,09

0181.63.0000

shoringschoor voor een vak 2,4 x 2 m
lengte 2,99 m
kwikform nummer 9292
gewicht 10,5 kg

€

0,10

0081.26.0000

shoringschoor voor een vak 1,8 x 1,5 m
lengte 2,21 m
kwikform nummer 9265
gewicht 8 kg

€

0,08

0081.30.0000

shoringschoor voor een vak 1,8 x 2 m
lengte 2,57 m
kwikform nummer 9263
gewicht 9,2 kg

€

0,09

index
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emballage

shoringschoor voor een vak 2,4 x 1,5 m
lengte 2,68 m
kwikform nummer 9293
gewicht 9,5 kg

steigers en
ondersteuningen

0081.35.0000
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MDB

ONDERSTEUNING/SCHORING
Kwikform Ondersteuning
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0081.27.0000

shoringschoor voor een vak 1,2 x 1 m
lengte 1,43 m
kwikform nummer 9268
gewicht 5,4 kg

€

0,07

0081.17.0000

shoringschoor voor een vak 1,2 x 1,5 m
lengte 1,81 m 9267
gewicht 6,7 kg

€

0,07

0081.18.0000

shoringschoor voor een vak 1,2 x 2 m
lengte 2,17 m
kwikform nummer 9264
gewicht 8,1 kg

€

0,08

0081.66.0000

zware voetplaat
verstelbaar 0,14 - 0,67 m
toelaatbare belasting
75 - 42 kN
kwikform nummer 9062
gewicht 11 kg

€

0,09

0081.95.0000

zware voetplaat merk Matemco
verstelbaar 0,15 - 0,64 m
toelaatbare belasting 75 kN
gewicht 5,7 kg

€

0,09

0081.87.0000

leuningstaander 1,1 m
kwikform nummer 9125
gewicht 5,2 kg

€

0,04

0081.65.0000

gaffel met pen
bekbreedte 165 mm
kwikform nummer 9046
gewicht 3,5 kg

€

0,04

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel
bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting

• De pen aan deze gaffel past in de opening van de
verstelbare voetplaat (0081.64.0000 en 0081.93.0000)
gaffel met spindel
bekbreedte 165 mm
verstelbaar 0,14 - 0,67 m
toelaatbare belasting
75 - 42 kN
kwikform nummer 9061
gewicht 13,5 kg

€

0,11

0081.49.0000

kantelplaat
max. 15º
toelaatbare belasting 75 kN
kwikform nummer 9060
gewicht 3,9 kg

€

0,04

steigers en
ondersteuningen

0081.68.0000

emballage

• Kantelplaat past in gaffels 0081.65.0000 en
0081.68.0000

index
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MDB

ONDERSTEUNING/SCHORING
Hünnebeck ID Torens
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

verticaal
transport

Doorsnede 1 x 1 m
Hoogte 1,43 - 9,2 m
Draagvermogen 150 kN, mits de horizontale
belasting boven de kopspindel wordt afgevoerd
Bij grote hoogtes aangepast draagvermogen

0,08

0084.60.0000

ID eindraam
gewicht 15,8 kg

€

0,22

0084.61.0000

ID raam 133
gewicht 19 kg

€

0,18

0084.62.0000

ID raam 100
gewicht 16,1 kg

€

0,16

0084.67.0000

ID diagonaal
gewicht 2,8 kg

€

0,02

0084.69.0000

ID kopspindel
gewicht 8,2 kg

€

0,08

• Bij ID torenstempels met een gaffelhoogte groter dan
4 m dienen voorzieningen aangebracht te worden voor de
stabiliteit. Voor informatie kunt u contact opnemen
tel. 088 - 099 88 99

onderkomens

€

bouwplaatsvoorziening

ID voetspindel
0,1 - 0,32 m, 40 kN
gewicht 7,8 kg

klein materieel

0084.68.0000

systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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MDB

ONDERSTEUNING/SCHORING
Hünnebeck ID Torens
Afbeelding

Codenummer

1,43-1,87

133,4

4

1,76-2,20

139,4

4

raam 133

raam 100

diagonaal

eindraam

kopspindel

0084.61.0000

0084.62.0000

0084.67.0000

0084.60.0000

0084.69.0000

2
2

171,2

4

177,2

4

2
4

3,10-3,54

183,2

4

209,0

4

huurprijs
per dag
per stuk

2

2

4

1,44

2

2

4

1,48

4

4

2

4

1,80

2

4

2

4

1,84

4

2

4

1,88

6

6

2

4

2,16

3,76-4,20

215,0

4

2

4

6

2

4

2,20

4,10-4,54

221,0

4

4

2

6

2

4

2,24

227,0

4

6

6

2

4

2,28

252,8

4

2

6

8

2

4

2,56

5,10-5,45

258,8

4

4

4

8

2

4

2,60

2

5,43-5,87

264,8

4

6

5,76-6,20

270,8

4

8

8

2

4

2,64

8

2

4

2,68

6,10-6,54

296,6

4

4

6

10

2

4

2,96

6,43-6,87

302,6

4

6

4

10

2

4

3,00

2

6,76-7,20

308,6

4

8

7,10-7,54

314,6

4

10

10

2

4

3,04

10

2

4

3,08

340,4

4

6

6

12

2

4

3,36

346,4

4

8

4

12

2

4

3,40

2

8,10-8,54

352,4

4

10

8,43-8,87

358,4

4

12

8,76-9,20

384,2

4

8

6

12

2

4

3,44

12

2

4

3,48

14

2

4

3,76

onderkomens

7,43-7,87
7,76-8,20

bouwplaatsvoorziening

4,43-4,87
4,76-5,20

klein materieel

2,43-2,87
2,76-3,20
3,43-3,87

Huurprijs per dag p. st.

verticaal
transport

gaffelhoogte totaal gewicht voetspindel
(m)
(kg)
0084.68.0000

Benaming

systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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MDB

ONDERSTEUNING/SCHORING
Lichte Schoorstempels
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0080.30.0000

lichte stalen schoorstempel (trek-druk) merk Ischebeck
type Titan RSK 1
voorzien van voet-en kopplaat
met 2 gaten Ø 17 en Ø 27 mm
verstelbaar van 0,9 tot 1,5 m
max. axiale belasting trek/druk 40 kN
Ø 48/70 mm
gewicht 11 kg

€

0,11

0080.36.0000

lichte stalen schoorstempel (trek-druk) merk
Hünnebeck type 360 F
voorzien van voet-en kopplaat
met 2 gaten Ø 22 mm
verstelbaar van 2,16 tot 3,53 m
max. axiale belasting trek/druk
van 22-7 kN
Ø 48,3/57 mm
gewicht 15 kg

€

0,12

0480.35.0000

stalen kalkzandsteenschoor gegalvaniseerd lengte 2 m
voorzien van scharnierende voet- en kopplaat met
gat Ø 13 mm
gewicht 9 kg

€

0,08

0480.36.0000

stalen kalkzandsteenschoor gegalvaniseerd lengte 3 m
voorzien van scharnierende voet- en kopplaat met gat
Ø 13 mm
gewicht 13 kg

€

0,09

0180.35.0000

schoor voor kalkzandsteenwand
vaste schoor l=2,5 m, voorzien van gat Ø 12mm in de
boven- en onderplaat

€

0,03

verticaal
transport

Codenummer

onderkomens

Huurprijs per dag p. st.

spindel schoorstempel 48 RL 400
(trek-druk)
voorzien van voet-en kopplaat
met 2 gaten Ø 21 en Ø 25 mm
verstelbaar van 2,6 tot 4 m
max. axiale belasting druk
van 40-21 kN
max. belasting trek 34 kN bij 45o
gewicht 27 kg

€

0,22

0080.25.0000

spindel-schoorstempel 48 RL 600
(trek-druk)
voorzien van voet- en kopplaat
met 2 gaten Ø 17 en Ø 21 mm
verstelbaar van 4,6 tot 6 m
max. axiale belasting druk
van 40-18 kN
max. belasting trek 34 kN bij 45o
gewicht 41 kg

€

0,28

emballage

0080.23.0000

steigers en
ondersteuningen

Benaming

systeem
bekisting

Codenummer

index
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bouwplaatsvoorziening

Afbeelding

klein materieel

Zware Schoorstempels
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ONDERSTEUNING/SCHORING
Zware Schoorstempels
Afbeelding

0080.35.0000

zware stalen schoorstempel
(trek-druk)
merk Hünnebeck
bestaande uit:
- zware stalen schroefstempel AS 550 S
- 2 scharnierstukken
- stelmoer
voorzien van voet-en kopplaat
met 2 gaten Ø 17 en Ø 21 mm
verstelbaar van 3,3 tot 5,7 m
max. axiale belasting trek/druk
van 35-17 kN
Ø 62,3/76,1 mm
gewicht 44,4 kg

Huurprijs per dag p. st.
€

0,28

klein materieel

Benaming

verticaal
transport

Codenummer

• Schoorstempels zijn voorzien van vaste draaibare voet- en
kopplaten.
• Kleinste en grootste afmeting is gemeten van draaipunt
tot draaipunt.

Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0088.66.0000

badding
geschaafd, lengte 1,5 m

€
per 100 st

2,65

0088.67.0000

badding
geschaafd, lengte 2,7 m

€
per 100 st

3,80

0088.68.0000

badding
geschaafd lengte 3 m

€
per 100 st

5,18

0088.61.0000

badding
geschaafd, lengte 3,9 m

€
per 100 st

6,70

0088.62.0000

badding
geschaafd, lengte 4,2 m

€
per 100 st

7,30

0088.63.0000

badding
geschaafd, lengte 4,5 m

€
per 100 st

7,80

onderkomens

Codenummer

bouwplaatsvoorziening

Baddings

systeem
bekisting

• Netto schaafmaat 58 x 155 mm

steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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MDB

randbeveiliging
RANDBEVEILIGING
Leuningstaanders
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0082.87.0000

leuningstaander BM KS 1000
merk Brinkman
max. bekbreedte 0,45 m

€

0,07

0082.76.0000

leuningstaander voor badding
lengte 1,4 m, hoogte 1 m

€

0,03

0182.81.0000

leuningstaander voor badding
lengte 1,7 m, hoogte 1,3 m
(beperkt leverbaar)

€

0,04

0082.77.0000

leuningstaander lengte 1 m
met aangelaste strip met gat Ø 18 mm

€

0,02

0082.69.0000

leuningstaander lengte 1 m
met aangelaste strip met gat Ø 24 mm

€

0,02

0082.92.0000

leuningstaander lengte 1 m
met aangelaste strip, met aan weerszijde een gat
Ø 24 mm en Ø 18 mm

€

0,02

0082.79.0000

leuningstaander lengte 1,2 m
met aangelaste strip, met aan weerszijde een gat
Ø 24 mm en Ø 18 mm

€

0,02

0082.67.0000

leuningstaander lengte 1,2 m
met insteekbus 38/31 mm

€

0,03

0082.70.0000

leuningstaander lengte 1,25 m
met insteekbus 38/24 mm

€

0,04

0082.86.0000

leuningstaander Jonkers

€

0,04

0082.95.0000

leuningstaander Robuust 50
lengte 1,4 m
gewicht 7 kg
Ø 48 mm
minimale insteek 150 mm

€

0,03

verticaal
transport

Codenummer

bouwplaatsvoorziening
onderkomens
systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index
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klein materieel

De prijzen zijn exclusief B.T.W. Prijspeil mei 2018. Wijzigingen voorbehouden.

Pagina 135

MDB

RANDBEVEILIGING
Leuningstaanders
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0482.85.0000

leuningstaander Jako
voorzien van 2 leuningbeugels voor
boven- en tussenleuning en
verschuifbare kantplankhouder
lengte 1,4 m
gewicht 7 kg
Ø 48mm
minimale insteek 150 mm

€

0,03

0282.76.0000

leuningstaander type 1
gebogen leuningstaander voorzien van
2 koppelingen voor leuningpijp en beugel voor kantplank
toepassing bij o.a. prefab elementen

€

0,07

verticaal
transport

Codenummer

klein materieel
bouwplaatsvoorziening

Afbeelding

Huurprijs per dag p. st.

0282.85.0000

leuningschoen voor steigerpijp
2 bevestigingsmogelijkheden Ø 20 mm
zwaar model
diameter pijpstuk uitw. 38 mm

€

0,04

0082.84.0000

leuninghouder BMF

€

0,03

988284

z-anker
(t.b.v. codenr 0082.84.0000)

koop

€

0,82

988285

z-nagel
(t.b.v. codenr 0082.84.0000)

koop

€

0,10

0182.83.0000

leuninghouder voor damwand
toepassing met leuningstaander Ø 48,3 mm
klemwijdte voor damwanddikte max. 27 mm

€

0,05

steigers en
ondersteuningen

Benaming

systeem
bekisting

Codenummer

onderkomens

Leuninghouders

emballage
index

De prijzen zijn exclusief B.T.W. Prijspeil mei 2018. Wijzigingen voorbehouden.

t: 088 - 099 88 99 | verhuur@mdb.nl | www.mdb.nl

Pagina 136

MDB

RANDBEVEILIGING
Overig leuningwerk
Afbeelding
steigerpijp
3,5 m

Codenummer

Benaming

0282.80.0000

leuningframe 3,50 m

0,26
verticaal
transport

0,44 m

leuningstaanders

€

• Dit frame bestaat uit 2 leuningstaanders type 1
(0282.83.0000), 2 steigerpijpen van 3,5 m (0282.81.0000)
en 1 steigerdeel van 3,5 m (0282.82.0000).

steigerpijp
3,5 m
kantplank 3,5 m

bout
M16

Huurprijs per dag p. st.

bout

0282.79.0000

pallet voor 10 leuningframes

€

0,48

0082.96.0000

trapgatbeveiligings balkschoen BMF

€

0,03

€

0,03

€

0,04

klein materieel

1,8 m

• Over baddinghout schuiven en vastschroeven
bouwplaatsvoorziening

0482.92.0000

balkschoen t.b.v. trapgatbeveiliging
• Over baddinghout schuiven en vastschroeven

stekeindbeveiliger
voorzien van open beugel voor leuningplank

systeem
bekisting

• De stekeindbeveiliger kan over, in lijn staande, stekken
worden geschoven. De leuningplank is hoger dan de
stekken, waardoor deze afgeschermd worden

€

0,05

0282.96.0000

leuningplank l = 3 m
afm (b x d): 200 x 32 mm
geschaafde leuningplank in TBI groene kleur

€

0,03

0582.80

kanaalplaat veiligheidsklem
merk Leenstra type APV18025 zelfspannende klem voor
kanaalplaat met breedte 120 mm, om harnasgordel te
bevestigen excl. harnasgordel en lijn

€

3,60
emballage

leuningplank l = 5 m
afm (b x d): 200 x 32 mm
geschaafde leuningplank in TBI groene kleur

steigers en
ondersteuningen

0282.94.0000

index
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RANDBEVEILIGING
Overig leuningwerk
Afbeelding

Codenummer

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0,24

0684.05.0000

rasterhek 1,3 m
hoogte 1,15 m, voorzien van schoprand en raster

€

0,20

0684.15.0000

verstelbare staander
met rasterhekhouder voor montage van de rasterhekken

€

0,07

0684.40.0000

multivoet
montage op de vloer

€

0,05

0684.32.0000

staalbalkklem
voor montage aan stalen balk of kolom

€

0,17
onderkomens

€

bouwplaatsvoorziening

rasterhek 2,6 m
hoogte 1,15 m, voorzien van schoprand en raster

klein materieel

0684.10.0000

verticaal
transport

randbeveiligingssysteem merk Combisafe gecombineerde
boven- , tussenleuning en kantplank in 1 hek

lichtgewicht aluminium dakrandbeveiliging
Merk Royal Guard
voor tijdelijke dakrandbeveiliging op een plat dak
maximale afstand tussen de consoles is 3 m
€

0,38

0582.22.0000

leuningbuis 3m
met ‘verjonging’ voor
koppelmogelijkheid voor volgende buis

€

0,14

0582.24.0000

contragewicht
betonnen contragewicht tb de console
gewicht 23 kg

€

0,12

steigers en
ondersteuningen

console
opklapbare console met 2 leuningklemmen

systeem
bekisting

0582.20.0000

emballage
index
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verticaal
transport
klein materieel

bouwplaatsvoorziening

emballage
rekken

bakken

onderkomens

overig emballage

systeem
bekisting

steigers en
ondersteuningen

emballage

index
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rekken rekken overig emballage
EMBALLAGE
Rekken
Afbeelding

Benaming

Huurprijs per dag p. st.

0081.41.0000

raampallet
afmeting 1 x 1 m
gewicht 42 kg

€

0,11

0081.45.0000

stempelpallet 4-poots
afmeting 1,29 x 0,92 m
gewicht 40 kg

€

0,17

0082.53.0000

steigerpijppallet
(zgn. steigerpijpstoeltje)
t.b.v. steigerpijpvervoer
gewicht 10 kg

€

0,02

0069.90.0000

pallet voor bouwhekken
afmeting 3,37 x 1,97 m
t.b.v. vervoer van 25 bouwhekken

€

0,43

0088.75.0000

pallet voor 50 balkklemmen
afmeting 0,50 x 0,80 m

€

0,23

0088.76.0000

pallet voor 50 balkklemmen
afmeting 0,65 x 1 m

€

0,25

0282.79.0000

pallet voor 10 leuningframes

€

0,48

0389.54.0000

pallet voor Combisafe hekken
afmeting. 2,07 x 1,41 m

€

0,38

verticaal
transport

Codenummer

Huurprijs per dag p. st.

opslagbak staal
afmeting 1 x 0,8 x 0,6 m

€

0,22

0189.15.0000

opslagbak staal
afmeting 1,2 x 0,8 x 0,6 m

€

0,22

Overig emballage
Afbeelding

Benaming

0012.01.0000

bordpallet
afmeting 1,2 x 1 m

Huurprijs per dag p. st.
€

0,04

index
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Codenummer

steigers en
ondersteuningen

0081.43.0000

systeem
bekisting

Benaming

onderkomens

Codenummer

bouwplaatsvoorziening

Afbeelding

klein materieel

Bakken

Pagina 140

MDB

index
INDEX

systeem
bekisting
steigers en
ondersteuningen
emballage
index

Pagina 141

onderkomens

t: 088 - 099 88 99 | verhuur@mdb.nl | www.mdb.nl

bouwplaatsvoorziening

De prijzen zijn exclusief B.T.W. Prijspeil mei 2018. Wijzigingen voorbehouden.

klein materieel

bureaurolblok............................................................................... 82
bureaustoel................................................................................... 82
Centermoeren............................................................................ 102
Centermoeren............................................................................ 103
Centerpennen Betomax 15......................................................... 102
cirkelzaagblad titaan-tantaliet....................................................... 42
cirkelzaagblad voor handcirkelzaagmachine.................................. 47
Combisafe loading system............................................................ 45
Combisteker ................................................................................ 28
console....................................................................................... 138
console 0,36 m........................................................................... 106
console verstelbaar..................................................................... 106
container t.b. toegangscontrole.................................................... 85
contragewicht............................................................................. 138
decoupeerzaag met DRS............................................................... 47
deksel voor op de kabelton........................................................... 24
deurrooster 1,2 x 1,2 m................................................................ 83
diagonaal 1,4 m.......................................................................... 106
diagonaal 2,07 m........................................................................ 106
diagonaal 2,57 m........................................................................ 106
diagonale schoor........................................................................ 115
diagonale schoor........................................................................ 117
diamantzaagblad 350 mm kalkzandsteen..................................... 35
diamantzaagblad 350 mm universeel............................................ 35
diamantzaagblad 650 mm kalkzandsteen..................................... 35
directie-/ vergaderstoel.................................................................. 82
dommekracht (kelderwinde) 3 ton................................................ 46
dommekracht (kelderwinde) 5 ton................................................ 46
dompelpomp merk Tsurumi type S 400/HS 2.4 ............................. 37
doorloopcontainer........................................................................ 85
doorloopframe 7-sports ............................................................. 115
doorluskabel 5 x 6 mm2 l=12,5 m................................................. 59
doorluskabel 5 x 6 mm2 l=25 m.................................................... 59
doorluskabel 5 x 10 mm² l=25 m.................................................. 59
doorluskabel 5 x 16 mm² l=15 m.................................................. 59
draagring...................................................................................... 41
draaikoppeling met bouten......................................................... 113
draaikoppeling met bouten......................................................... 116
draaikoppeling met losse spieën-d.k............................................ 113
draaikoppeling met vaste spieën................................................. 113
drager 1,2 m............................................................................... 126
drager 1,8 m............................................................................... 126
drager 2,4 m............................................................................... 126
dranghek...................................................................................... 73
driehoeksstabilisator................................................................... 115
driehoekstabilisator 1,7 m........................................................... 117
dubbele buisligger 1,4 m............................................................ 105
dubbele verhuisdeur voor twee hoog keet.................................... 76
Duofast, type DAFN-6480............................................................. 51
Duofast, type DS-7664.................................................................. 50
Duofast, type KD550.................................................................... 50
Duofast, type KN-1848A............................................................... 50
Duofast, type LFN-764.................................................................. 51
Duofast, type RCN70.................................................................... 50
Duofast, type STN65..................................................................... 50
duokoppeling............................................................................. 113
elektrische compressor t.b.v. nieten/spijkeren................................ 50
elektrische, oliegevulde radiator 2.000 W ..................................... 43
elektroheater 3 kW....................................................................... 52
elektroheater 12 kW..................................................................... 52
elektronische theodoliet................................................................ 54
elektr. schroefcompressor merk Atlas Copco type GA 10/GA 11 ... 43
Errem draaikoppeling met vaste spieën....................................... 113
Etage-, oproep-/ wegzendpaneel.................................................. 26
etageschuifhek voor renovatie...................................................... 24
gaffel met pen............................................................................ 130
gaffel met spindel....................................................................... 130
gasfleskast, voor opslag van maximaal 8 gasflessen ...................... 41

verticaal
transport

Index
3-sports klapunit......................................................................... 117
4e plankverlenger....................................................................... 111
6-sports klapunit......................................................................... 116
aankomstplatform voor bouwlift................................................... 25
aankomstplatform voor personen-/goederenlift............................. 27
aansluitpunt voor kraan en machinistenlift, max. 125 A................ 59
aansluitpunt voor kraan en machinistenlift, max. 250 A................ 59
aansluitpunt voor personen-/ goederenlift, 63 A........................... 59
aanvoertafel Gjerde l=2m ............................................................ 34
accu (extra)................................................................................... 56
afdekbandenklem......................................................................... 29
afkortzaagmachine op tafel merk Dewalt
type DW 743............................................................................. 35
afkortzaagmachine op tafel merk Hitachi CD12F .......................... 42
afslagschaats voor tandheugellift merk De Jong
type AT25BL.............................................................................. 24
afslagschaats voor tandheugellift merk De Jong
type AT50B\AT75B..................................................................... 24
afwerkspaan ................................................................................ 37
afwerkspaan merk Lievers type HAL 200 E ................................... 37
afzuiginstallatie t.b.v. zaagmachine merk Kerstar, type KV200/2 ... 34
afzuigset Dewalt tafelverstekzaag................................................. 35
Altrex kopleuning voor werkbrug................................................ 121
aluminium gootsteigerconsole.................................................... 118
aluminium metselprofiel................................................................ 53
aluminium metselprofiel, 2,7 m..................................................... 53
aluminium metselprofiel, 3,6 m..................................................... 53
aluminium metselprofiel, 3 m........................................................ 53
Aluminium trappen en ladders.................................................... 119
ankerbuis met strip 2 x gat 14 mm 2,5 m.................................... 110
ankerbuis met strip gat 14 mm 1 m............................................ 106
ankerbuis met strip gat 14 mm 1 m............................................ 110
ankerpijp met strip en koppeling................................................. 110
armatuur LED 200 W.................................................................... 70
armatuur Titano............................................................................ 70
axiaal ventilator............................................................................. 43
Azobe schot.................................................................................. 71
badding...................................................................................... 134
balkklem..................................................................................... 102
balkschoen t.b.v. trapgatbeveiliging............................................ 137
behuizing t.b.v. ongeijkte kWh-meter........................................... 65
bekisting voor restbeton............................................................... 45
betonbak(mobiel) kiervuller........................................................... 44
betonplaat rijbaan......................................................................... 71
binnenhoekconsole..................................................................... 111
Binnenhoeken............................................................................... 97
Bio Box toiletcabine...................................................................... 79
Bio Box toiletcabine met hijsvoorziening........................................ 79
blokkenklem type 40300/120 ...................................................... 29
blokklem BSV 304/80.................................................................... 29
bordpallet................................................................................... 140
borgpen...................................................................................... 115
borgpen...................................................................................... 117
borgschuif 2............................................................................... 117
bouwafrasteringshek ................................................................... 72
bouwlift-tandheugel merk De Jong type AT25BL .......................... 22
bouwlift-tandheugel merk De Jong type AT50B ........................... 22
bouwlift-tandheugel merk De Jong type AT50B ........................... 23
bouwlift-tandheugel merk De Jong type AT75B ........................... 23
bouwstofzuiger Comzu F 3313 t.b.v. kwartsstof........................... 44
bouwstofzuiger t.b.v. kwartsstof merk Dustcontrol DC 2800 ........ 45
breedstraler ................................................................................. 69
Breekhamer merk Bosch GSH 5 CE............................................... 48
Breekhamer merk Bosch GSH 11 E................................................ 48
breekhamer merk Hilti type TE 706............................................... 48
Buitenhoeklijn............................................................................... 96
bureau-/ directietafel..................................................................... 82
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ID raam 100................................................................................ 131
ID raam 133................................................................................ 131
ID voetspindel............................................................................. 131
invalzaag ..................................................................................... 47
kabelgoot anti-diefstal per m........................................................ 20
kanaalplaat veiligheidsklem......................................................... 137
kantelplaat.................................................................................. 130
kantoordeel.................................................................................. 77
kantoorunit................................................................................... 78
kantoorunit met gang................................................................... 77
kantplank 1,03 m....................................................................... 109
kantplank 1,09 m....................................................................... 109
kantplank 2,07 m....................................................................... 109
kantplankklem met vaste spie..................................................... 113
kantplankklem vs dubbele plank................................................. 113
kantplankkoppeling.................................................................... 109
kantplankset 1,9 m..................................................................... 117
kantplankset 3,05 x 0,75 m........................................................ 116
kantplankset 3,05 x 1,35 m........................................................ 115
kantplank t.b.v. kopleuning......................................................... 122
kantplank voor werkbrug............................................................ 122
klapsteiger.................................................................................. 116
klapsteiger.................................................................................. 117
kledingdroger 6 kW, 400 V........................................................... 76
klemslot met C-10 lengte 1.500 mm............................................. 97
klokpomp merk Tsurumi, type KTZ32.2-51 ................................... 38
klokpomp met vlotter merk Grindex, type Major H ....................... 38
klokpomp met vlotter merk Grindex, type Minette 3F .................. 38
klokpomp met vlotter merk Grindex, type Minex 3F ..................... 38
koelkast........................................................................................ 83
kolomkrans................................................................................. 103
kopkantplank.............................................................................. 111
kopschotbrug............................................................................... 97
kopstaander 2,17 m.................................................................... 127
kraanarmatuur 400 V 2.000 W .................................................... 20
kraanarmatuur 400 V 2.000 W..................................................... 69
kraanbaanschot............................................................................ 20
kraancamera-systeem merk Orlaco ............................................... 20
kraancontainer ............................................................................. 32
kraancontainer verrijdbaar ........................................................... 32
kraanhaakbeugel 20 kN met ketting............................................. 97
kraankist....................................................................................... 20
kraankist hijsgerei ........................................................................ 29
kruiskoppeling met bouten......................................................... 113
kruiskoppeling met losse spieën-k.k............................................ 113
kruiskoppeling met vaste spieën.................................................. 113
kunststof hekvoet......................................................................... 72
kunststof rijplaat........................................................................... 71
kWh-meter 63 A........................................................................... 62
kWh-meter groter dan 63 A.......................................................... 62
Kwiksteiger/Shoringschoren........................................................ 129
ladder 14 sporten....................................................................... 120
ladder 16 sporten....................................................................... 120
ladder 18 sporten....................................................................... 120
ladder 20 sporten....................................................................... 120
ladder afsluiter............................................................................ 112
laser waterpasinstrument.............................................................. 54
laser waterpasinstrument.............................................................. 54
lasinverter draagbaar model ......................................................... 41
laskoppeling met vaste spieën..................................................... 113
Layher aluminium steigerbordestrap............................................ 107
Layher aluminium steigerbordestrap 1 m..................................... 107
Layher aluminium trapleuning 1 m.............................................. 107
Layher AR binnenleuning............................................................ 107
Layher AR kopspindel.................................................................. 106
Layher AR Liggers....................................................................... 105
Layher AR Staanders................................................................... 105
Layher AR stalen steigerplanken.................................................. 106

verticaal
transport

Geleiderail ................................................................................... 47
gereedschap-/milieucontainer....................................................... 84
groepenkast type Maestro of Goliath ........................................... 62
groepenkast type Maxi.................................................................. 63
grondkabel VG-YMvK-as 4 x 16 mm²............................................ 58
grondkabel VG-YMvK-as 4 x 25 mm²............................................ 58
grondkabel VG-YMvK-as 4 x 35 mm²............................................ 58
grondkabel VG-YMvK-as 4 x 50 mm²............................................ 58
grondkabel VG-YMvK-as 4 x 70 mm²............................................ 58
grondkabel VG-YMvK-as 4 x 95 mm²............................................ 58
haakse slijpmachine Ø 230 mm .................................................... 47
hamerboormachine Hilti type TE 7 + DRS...................................... 48
hamerkopbout 170 mm zonder moer........................................... 98
hamerkopbout met grip................................................................ 98
handcirkelzaagmachine................................................................. 47
handkettingtakel........................................................................... 46
handlamp LED ............................................................................. 69
handpallettruck ............................................................................ 40
handstoktrilnaald ......................................................................... 36
handstoktrilnaald ......................................................................... 37
handtrekwagen ........................................................................... 40
hangslotje voor opbergkast........................................................... 83
heatergroepenkast type Multi....................................................... 52
heatergroepenkast type Multi....................................................... 64
hekklem........................................................................................ 73
hijsband lengte 4 m, 1 ton............................................................ 30
hijsband lengte 4 m, 2 ton............................................................ 30
hijsband lengte 4 m, 3 ton............................................................ 30
hijsband lengte 6 m, 1 ton............................................................ 30
hijsband lengte 6 m, 2 ton............................................................ 30
hijsband lengte 6 m, 3 ton............................................................ 30
hijsbrancard + hijsspin................................................................... 32
hijshaak+voorloper 3,15t voor combisteker................................... 28
hogedrukreiniger op kar merk ARS
type HD-E 15/200 ........................................................................ 39
holle boor 12x330........................................................................ 49
holle boor 14x370........................................................................ 49
holle boor 16x370........................................................................ 49
holle boor 18x370........................................................................ 49
holle boren met gemonteerde stofafzuigadaptor ......................... 49
hoofdverdeelpunt max. 125 A...................................................... 60
hoofdverdeelpunt max. 200 A...................................................... 60
hoofdverdeelpunt max. 250 A...................................................... 60
hoofdverdeelpunt max. 250 A...................................................... 60
hoofdverdeelpunt max. 400 A...................................................... 60
horizontale schoor...................................................................... 115
horizontale schoor 1,9 m............................................................ 117
Houten bouwladders.................................................................. 119
houten elektrokast........................................................................ 61
houten elektrokast........................................................................ 62
houten rijschot ............................................................................. 72
houten rijschot afmeting 5 x 1 m²................................................. 72
houten rijschot afmeting 6 x 1 m²................................................. 72
houten rijschot afmeting 8 x 1 m²................................................. 72
houtmotafzuiger Mobil Jet 100D ................................................. 34
hulpgroepenkast 32A type Populair.............................................. 65
hulpgroepenkast type Mini .......................................................... 63
hulpgroepenkast type Multi ......................................................... 63
hulpgroepenkast type Piccolo........................................................ 64
hulpgroepenkast type Quatro....................................................... 64
hulpgroepenkast type Rondo ....................................................... 64
hulpkorteling 1,4 m.................................................................... 105
hydrofoor merk Duijvelaar type BU1 DVP4-70 .............................. 42
hydrofoor merk Grundfoss, type MQ3-35B .................................. 42
hydrofoor merk Sihi type Unipress SLFI 4004................................. 42
ID diagonaal............................................................................... 131
ID eindraam................................................................................ 131
ID kopspindel.............................................................................. 131
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liggende kraankubel- onderlossing inhoud 750 l........................... 30
liggende kraankubel- onderlossing met anti-lekklep inhoud 750 l. 31
liggende kraankubel- onderlossing met anti-lekklep inhoud 1000 l.31
liggende kraankubel- onderlossing met anti-lekklep inhoud 2000 l.31
liggende kraankubel- onderlossing met multiklep inhoud 1.500 l.. 31
liggende kraankubel- onderlossing met vlinderklep ...................... 31
liggende kraankubel- zijlossing inhoud 1.000 l.............................. 31
liggende kraankubel- zijlossing inhoud 1.500 l.............................. 31
liggende kraankubel- zijlossing inhoud 750 l................................. 31
ligger 1,03 m.............................................................................. 109
ligger 1,09 m.............................................................................. 109
Liggers/stempelschoren/schakels................................................. 129
logohek met veiligheidsinstructies................................................. 73
loopdeurhek................................................................................. 72
loopkatkraan merk Liebherr type 280 EC-H12 Litronic .................. 16
loopkatkraan merk Liebherr type 420 EC-H16 .............................. 18
Loopkatkraan merk Liebherr type 550 EC-H20 ............................. 19
loopsteigerconsole........................................................................ 98
luchtontvochtiger ......................................................................... 52
luchtslang 3⁄4” - 25 m lang .......................................................... 43
luchtslang 3⁄8”............................................................................. 50
machinistenlift voor kraan merk Geda
type Combilift PK2 ....................................................................... 21
magazijncontainer........................................................................ 84
mastdeel Geda.............................................................................. 21
mastframe werkstelling............................................................... 118
maststuk voor tandheugellift merk De Jong type AT25BL ............. 24
maststuk voor tandheugellift merk De Jong type AT50B\AT75B .... 24
meterkast tot 80 A type Duplo ..................................................... 65
metselboy................................................................................... 110
metselconsole............................................................................. 112
microfoon met clip........................................................................ 56
microfoon met clip en voetschakelaar........................................... 56
middelzware stalen schroefstempel............................................. 123
mobilofoon .................................................................................. 56
montagelift, merk ALP type LMC475 ........................................... 40
montagepen 75 kN..................................................................... 129
montagepen met flens................................................................ 127
montagespindel.......................................................................... 127
multiklep inhoud 3.000 l............................................................... 31
multivoet.................................................................................... 138
muurplaat................................................................................... 113
muurverankering 1,2 m.............................................................. 116
muurverankering PT 500............................................................... 26
omvormer op kar met twee haspels.............................................. 36
omvormer t.b.v afwerkspaan ....................................................... 37
opbergkast ‘lockerkast’................................................................. 83
opbouwframe 0,75x2m ............................................................. 115
opbouwframe 4-sports............................................................... 115
opbouwframe 7-sports............................................................... 115
Open staanders........................................................................... 128
oplader 6-voudig.......................................................................... 56
Oplegplaat.................................................................................... 97
opperboy.................................................................................... 110
opslagbak staal .......................................................................... 140
Opslagvlonder voor de bouwplaats .............................................. 40
opsteekladder 2 x 10 sporten...................................................... 120
opsteekladder 2 x 12 sporten...................................................... 120
opsteekladder 2 x 14 sporten...................................................... 120
optisch waterpasinstrument ......................................................... 54
pallethijshaak................................................................................ 28
pallethijshaak voor Combisteker ................................................... 28
pallethijshaak voor Combisteker ................................................... 28
pallet voor 10 leuningframes....................................................... 137
pallet voor 10 leuningframes....................................................... 140
pallet voor 50 balkklemmen........................................................ 102
pallet voor 50 balkklemmen........................................................ 140
pallet voor bouwhekken............................................................. 140
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Layher AR tralieligger 2,57 m...................................................... 106
Layher AR trapleuning................................................................. 107
Layher AR trapleuninghouder...................................................... 107
Layher AR trapleuning met spiekoppen....................................... 107
Layher AR trappentoren.............................................................. 107
Layher AR trappentoren met brede trappen................................ 108
Layher console 2......................................................................... 117
Layher leuningstaander............................................................... 117
Layher ophangschoen................................................................. 117
LED armatuur 60 W met voetstatief.............................................. 69
LED armatuur met voetstatief........................................................ 69
legkast.......................................................................................... 82
lengte 3,9 m .............................................................................. 119
lengte 4,5 m .............................................................................. 119
lengte 5,1 m .............................................................................. 119
leuningbuis 3m........................................................................... 138
leuningbuis voor werkbrug......................................................... 121
leuningframe 3,50 m.................................................................. 137
leuninghouder BMF.................................................................... 136
leuninghouder voor damwand.................................................... 136
leuningjuk t.b.v. werkbrug.......................................................... 121
leuningjuk voor dubbele werkbrug.............................................. 121
leuningplank l = 3 m .................................................................. 137
leuningplank l = 5 m................................................................... 137
leuningschoen voor steigerpijp.................................................... 136
leuning Sky Secure...................................................................... 115
leuningspijl................................................................................... 98
leuningstaander 1,1 m................................................................ 130
leuningstaander BM KS 1000...................................................... 135
leuningstaander Jako.................................................................. 136
leuningstaander Jonkers.............................................................. 135
leuningstaander lengte 1,2 m..................................................... 135
leuningstaander lengte 1,25 m................................................... 135
leuningstaander lengte 1 m........................................................ 135
leuningstaander Robuust 50....................................................... 135
leuningstaander t.b.v. kopleuning............................................... 122
leuningstaander t.b.v. leuningjuk................................................ 121
leuningstaander type 1............................................................... 136
leuningstaander voor badding..................................................... 135
leuning voor trap.......................................................................... 79
lichtbak voor de bouwkraan ......................................................... 20
lichtcel voor lichtbak..................................................................... 20
lichte stalen schoorstempel (trek-druk) merk
Hünnebeck type 360 F............................................................. 133
lichte stalen schoorstempel (trek-druk) merk
Ischebeck type Titan RSK 1...................................................... 133
lichte stalen schroefstempel MDB type 2..................................... 123
lichte stalen schroefstempel MDB type 3..................................... 123
lichte stalen schroefstempel MDB type 5..................................... 123
lichtlijn voor Varianthal.................................................................. 86
lichtmastarmatuur 400 V, 2.000 W HRI-T...................................... 70
lichtmast compleet met 1 LED armatuur........................................ 67
lichtmast compleet met 1 Titano armatuur.................................... 67
lichtmast compleet met 2.000 W armatuur type Bruno................. 68
lichtmast compleet met 2 LED armaturen...................................... 67
lichtmast compleet met 2 Titano armaturen.................................. 67
lichtmast compleet met 4 Titano armaturen type Bruno................ 68
lichtmast compleet type Bruno met 4 LED armaturen ................... 68
lichtregelkast voor lichtmasten...................................................... 68
lichtslang LED............................................................................... 69
lierbok met 20 m kabel ................................................................ 41
liftverankeringspijp met plaat 0,6 m.............................................. 24
liftverankeringspijp met plaat 1 m................................................. 24
liggende kraankubel-onderlossing................................................. 30
liggende kraankubel- onderlossing inhoud 1.000 l........................ 30
liggende kraankubel- onderlossing inhoud 1.500 l........................ 30
liggende kraankubel- onderlossing inhoud 2.000 l........................ 30
liggende kraankubel- onderlossing inhoud 500 l........................... 30
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shoringschoor voor een vak 1,2 x 1,5 m...................................... 130
shoringschoor voor een vak 1,2 x 1 m......................................... 130
shoringschoor voor een vak 1,2 x 2 m......................................... 130
shoringschoor voor een vak 1,8 x 1,5 m...................................... 129
shoringschoor voor een vak 1,8 x 2 m......................................... 129
shoringschoor voor een vak 2,4 x 1,5 m...................................... 129
shoringschoor voor een vak 2,4 x 2 m......................................... 129
slagmoeraanzetter........................................................................ 47
sleutel......................................................................................... 127
snelontkistingskop met draagplaat.............................................. 126
snelontkistingskop zonder draagplaat......................................... 126
snelspanapparaat........................................................................ 103
snelspanner (kikker).................................................................... 103
spadebeitel SDS max..................................................................... 49
speciemolen.................................................................................. 44
spindel schoorstempel 48 RL 400................................................ 133
spindel-schoorstempel 48 RL 600................................................ 133
spindel voor metselprofiel,............................................................ 53
sprintmoer.................................................................................... 98
staalbalkklem.............................................................................. 138
staaldraadtakel (Tirfor) ................................................................. 46
staande kraankubel- onderlossing inhoud 1.000 l......................... 30
staande kraankubel- onderlossing inhoud 1.500 l......................... 30
staande kraankubel- onderlossing inhoud 2.000 l......................... 30
staande kraankubel- onderlossing inhoud 3.000 l......................... 30
staande kraankubel- onderlossing met anti-lekklep inhoud 2000 l.31
staande kraankubel- zijlossing inhoud 1.000 l............................... 30
staande kraankubel- zijlossing inhoud 1.500 l............................... 30
staander 1,5 m 75 kN................................................................. 129
staander 1 m 75 kN.................................................................... 129
staander 2 m.............................................................................. 128
staander 2 m 75 kN.................................................................... 128
staander 3 m.............................................................................. 128
staander 3 m 75 kN ................................................................... 128
staander 3 m 75 kN.................................................................... 128
Staanders.................................................................................... 128
staanders met montagepen 75 kN.............................................. 128
staanders zonder montagepen 75 kN.......................................... 128
stabilisator.................................................................................... 98
stalen balk HEA140....................................................................... 79
stalen containerkast voor verdeelpunt........................................... 62
stalen kalkzandsteenschoor gegalvaniseerd lengte 2 m............... 133
stalen kalkzandsteenschoor gegalvaniseerd lengte 3 m............... 133
stalen keettrap met bordes en leuning ......................................... 76
stalen rijplaat lengte 5m breedte 1,25 m....................................... 71
stalen rijplaat lengte 5 m breedte 1 m........................................... 71
stalen rijplaat lengte 6 m breedte 1,22 m...................................... 71
stalen rijplaat lengte 6m breedte 1 m............................................ 71
stalen roostervlonder buisoplegging............................................ 109
stalen schroefstempel met snellosring......................................... 123
stalen schroefstempel met snellosring type Euro I I...................... 123
stalen steigerladder 2 m.............................................................. 112
stalen steigerladder 3 m.............................................................. 112
stalen steigerladder 4 m.............................................................. 112
stalen steigerladder 5 m.............................................................. 112
stalen steigerpijp......................................................................... 112
standaard voor tekeningkasten..................................................... 82
statief verstelbaar tbv meetinstrumenten....................................... 55
steenknipmachine......................................................................... 44
steenzaagmachine merk Clipper type CM501............................... 35
steenzaagmachine merk Clipper type ECW Major......................... 35
steenzaagmachine merk Clipper type Jumbo 650 ......................... 35
steigerdeel gekramd lengte 2 m.................................................. 114
steigerdeel gekramd lengte 3 m.................................................. 114
steigerdeel gekramd lengte 4 m.................................................. 114
steigerdeel gekramd lengte 5 m.................................................. 114
steigergaas 3,07 x 50 m TBI groen ............................................. 111
steigergaas 3,07 x 50 m TBI paars............................................... 111
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pallet voor Combisafe hekken..................................................... 140
parallelkoppeling........................................................................ 113
pasbalk 300 mm........................................................................... 97
Paschal Raster elementen hoog 1.250 mm.................................... 89
Paschal Raster elementen hoog 1.500 mm.................................... 90
Paschal Raster elementen hoog 2.750 mm.................................... 90
Paschal Raster elementen hoog 750 mm....................................... 88
Paslode FN1850............................................................................ 51
personen-/ goederenlift merk De Jong type HP 150 S.................... 26
personen-/ goederenlift merk De Jong type PT 500 ...................... 26
persslang 2” met Storzkoppelingen ............................................. 38
persslang 3” met Storzkoppelingen ............................................. 39
platform 1,9 m met luik.............................................................. 117
platform 1,9 m zonder luik......................................................... 117
platform met luik........................................................................ 115
platte beitel SDS max.................................................................... 49
plunjerschiethamer merk Hilti type DX 460................................... 51
plunjerschiethamer merk Hilti - type DX 460F8.............................. 51
plunjerschiethamer merk Hilti - type DX A41................................. 51
poederblusser .............................................................................. 43
poederblusser............................................................................... 76
poederblusser............................................................................... 79
pompslang 2” slappe slang type Heliflat S .................................... 38
pompslang 2” slappe slang type Heliflat S .................................... 37
pompslang 3” slappe slang type Heliflat S .................................... 39
portofoon inclusief accu, lader en tas............................................ 56
PR binnenhoeken.......................................................................... 91
PR buitenhoeken........................................................................... 91
PR koppel- en hijsmaterieel........................................................... 92
PR montagegereedschap............................................................... 94
PR ontkistingselementen............................................................... 92
PR scharnierhoeken...................................................................... 92
PR sleutels..................................................................................... 92
PSU container uitvoerder............................................................... 84
puntbeitel SDS max....................................................................... 48
raamluik....................................................................................... 76
raampallet.................................................................................. 140
rasterhek 1,3 m.......................................................................... 138
rasterhek 2,6 m.......................................................................... 138
rek voor Varianthal 4 planks.......................................................... 86
ribbenbuiskachel........................................................................... 42
rolluik voor 1 raam........................................................................ 76
rolluik voor 2 ramen...................................................................... 76
rolsteiger, merk Skyworks, vloerafmeting 3,05 x 1,35 m.............. 116
roltafel Gjerde l=1 m; 3 rollen....................................................... 34
schaft-/ kantinestoel...................................................................... 82
schaft-/ magazijnwagen snelverkeeruitvoering.............................. 81
schaftunit..................................................................................... 77
schaftwagen................................................................................. 81
schaft-/ was-/ toiletunit................................................................. 78
schakelaar voor kraanarmatuur .................................................... 20
schakelaar voor kraanarmatuur..................................................... 69
schakelunit links............................................................................ 77
schakelunit midden/tussen............................................................ 77
schakelunit rechts......................................................................... 77
scharnierpunt geborgd................................................................. 73
scheidingstrafo Triand X01............................................................ 44
schoorschakel 1,2 m................................................................... 129
schoorschakel 1,8 m................................................................... 129
schoorschakel 2,4 m................................................................... 129
Schoorschakels........................................................................... 129
schoor, voor bouwhek.................................................................. 73
schoor voor kalkzandsteenwand................................................. 133
schuifhek LS4................................................................................ 26
schuifladder 2 x 16 sporten......................................................... 120
schuifladder 2 x 18 sporten......................................................... 120
schuifladder 2 x 20 sporten......................................................... 120
sensor .......................................................................................... 54
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uitlegtafel..................................................................................... 82
uitschuifbare hulpkorteling......................................................... 105
uitschuifkorteling 3 planks Tube-Lock.......................................... 110
uitschuifverlenger 4e plank.......................................................... 110
uitsteekdrager 0,4 m................................................................... 126
uitvoerders-/ directie-unit.............................................................. 78
uitvoerders/directie-unit................................................................ 77
uitvoerders-/ directiewagen........................................................... 81
Uitvoering zoals 0030.22, echter zonder aansluiting voor houtmotafzuiger........................................................................................ 34
uitzetkorteling Tube-Lock............................................................ 110
U-kop......................................................................................... 123
U-kop, bekbreedte 150 mm........................................................ 124
urinoir Bio Zuil.............................................................................. 79
urinoir mobiel............................................................................... 79
vakafmeting (lxh) 2,57 x 2 m....................................................... 108
Varianthal..................................................................................... 86
veiligheidsset................................................................................ 41
ventilator 70 W, 230 V.................................................................. 76
verbindingspen Ø16 mm............................................................. 127
verdeelpunt 63 A (zaagloods)........................................................ 86
verdeelpunt max. 63 A.................................................................. 61
verdeelpunt max. 63 A (zaagloods)............................................... 61
verdeelpunt max. 125 A................................................................ 61
vergader-/ schafttafel.................................................................... 82
vergroting tot plateau-afmeting ................................................... 24
verlenging van de hogedrukslang 10 m......................................... 39
verlengkabel 5 m etage-, oproep-/ wegzendpaneel....................... 26
verlengkabel 230 V 25 m.............................................................. 58
verlengkabel 230 V 25 m ............................................................. 58
verlengkabel H07 RN-F 4 x 2,5 mm² 400 V................................... 58
verlengkabel H07 RN-F 4 x 2,5 mm² 400 V................................... 58
verlengkabel H07RN-F 4 x 6 mm² 400 V....................................... 58
verlengkabel H07RN-F 5x4 mm² 400V.......................................... 58
verlengkabel met stekkerbak 230V............................................... 58
verlengkabel t.b.v. armaturen van veiligheidsset ........................... 42
verlengmast HP150....................................................................... 26
verlengstuk afwerkspaan 1,45 m.................................................. 37
verlengstuk werkstelling.............................................................. 118
verlichtingsstreng 25 m................................................................. 69
verrijdbare cirkelzaagmachine....................................................... 34
verrijdbare cirkelzaagmachine met aansluiting
voor houtmotafzuiger ............................................................... 34
verstelbaar klemslot 0-120 mm..................................................... 97
Verstelbare buitenhoeken............................................................. 97
verstelbare schraag..................................................................... 119
verstelbare staander.................................................................... 138
versterkte ligger 2,57 m.............................................................. 105
vlaggenmastbak ........................................................................... 45
vlaggenmasthouder(frame) .......................................................... 45
vlaggenmast l = 6 m..................................................................... 45
vlotter voor 230 V dompelpompen............................................... 37
voetplaat.................................................................................... 112
voetplaat met pen voor Tube-Lock.............................................. 110
voetplaat, verstelbaar.................................................................. 105
voetstuk...................................................................................... 105
voorkop voor Combisteker............................................................ 28
voorloopleuning compleet.......................................................... 111
voorloper 5,3t............................................................................... 29
voorloper 7,5t............................................................................... 29
voorloper 20t................................................................................ 29
was-/ toiletunit.............................................................................. 78
was-/toiletunit............................................................................... 78
watermeterkist staal ..................................................................... 43
werkbak 2 personen .................................................................... 32
Werkbruggen............................................................................. 122
werkbrug, lengte 5,32 m,........................................................... 121
werkbrug, lengte 6,32 m ........................................................... 121
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steigerhouder .............................................................................. 41
steigerophanging 0,8 m ............................................................... 46
steigerpijp met Tube-Lockkoppeling............................................ 110
steigerpijppallet.......................................................................... 140
steigertakel RIO 70 ....................................................................... 46
stekeindbeveiliger....................................................................... 137
stelconplaat.................................................................................. 71
stempelbok voor......................................................................... 123
stempelbok voor middelzware/zware stempels............................ 124
stempelpallet 4-poots................................................................. 140
stempelsleutel............................................................................. 123
stofzuiger Starmix ISP-ARD1635EW.............................................. 45
stoktrilnaald HF 56, slanglengte 1,10 m ....................................... 36
stoktrilnaald HF 66, slanglengte 1 m ............................................ 36
stortkoker merk Vlutters type T-50 kunststof ................................ 40
storttrechter.................................................................................. 40
Storzkoppeling met slangpilaar en slangklem ............................... 39
tegel/steenknipmachine ............................................................... 44
tekeningenkast............................................................................. 82
T-frame, ter bevestiging van 1 of 2 gasfleskasten.......................... 41
tl-armatuur klasse 2 op standaard................................................. 70
toilet-/doucheunit ’BREEAM’......................................................... 78
toilet-/doucheunit ’MIVA’ ............................................................. 78
toilet- en keukendeel.................................................................... 77
toiletunit....................................................................................... 78
Toplock V...................................................................................... 97
Toppanelen hoog 1.325 mm......................................................... 96
Toppanelen hoog 2.650 mm......................................................... 95
Toppanelen hoog 3.310 mm......................................................... 95
torenkraantang type HTTHD-7 ..................................................... 29
tourniquet met loopdeur.............................................................. 85
tralieligger 3 m........................................................................... 112
tralieligger 4 m........................................................................... 112
tralieligger 5 m........................................................................... 112
tralieligger 6 m........................................................................... 112
tralieligger verbinder 38 mm....................................................... 112
trap 5 treden.............................................................................. 119
trap 6 treden.............................................................................. 119
trap 8 treden.............................................................................. 119
trap 10 treden............................................................................ 120
trap 12 treden............................................................................ 120
trapboom 1 m links .................................................................... 108
trapboom 1 m rechts.................................................................. 108
trapboom 2,57 x 2 m links.......................................................... 108
trapboom 2,57 x 2 m rechts........................................................ 108
trapgatbeveiligings balkschoen BMF............................................ 137
trap t.b.v. keetunit........................................................................ 79
traptrede tbv brede steiger.......................................................... 109
trilnaald HF 34, slanglengte 3 m ................................................... 36
trilnaald HF 34, slanglengte 5 m ................................................... 36
trilnaald HF 35, slanglengte 8 m ................................................... 36
trilnaald HF 56, slanglengte 5 m ................................................... 36
trilnaald HF 56, slanglengte 8 m ................................................... 36
trilnaald HF 66, slanglengte 5 m ................................................... 36
trilnaald HF 66, slanglengte 8 m ................................................... 36
tubelight LED................................................................................ 70
Tube-Lock opsteekpen................................................................ 110
Tube-Lock stormstrip................................................................... 110
tussendrager 0,6 m..................................................................... 126
tussendrager 1,2 m..................................................................... 126
tussendrager met spijkerrib 1,2 m............................................... 126
tussenstortkoker met zij-inworp merk Vlutters type T-50 kunststof 40
tweesprong 3,15t......................................................................... 30
tweesprong 4t.............................................................................. 29
tweesprong 5,3t........................................................................... 30
tweesprong 6,7t........................................................................... 29
tweesprong 16t............................................................................ 29
type Euro I.................................................................................. 123
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wielstaander met wiel................................................................. 115
wiel voor hekpoort........................................................................ 72
zaagblad....................................................................................... 34
zaagloods..................................................................................... 86
zak t.b.v. houtmotafzuiger ........................................................... 34
zak voor Comzu stofzuiger 0131.20............................................. 44
zak voor Dustcontrol stofzuiger 0131.11....................................... 45
z-anker....................................................................................... 136
zeskantmoer................................................................................. 98
z-nagel....................................................................................... 136
zware stalen schoorstempel........................................................ 134
zware stalen schroefstempel....................................................... 124
zware voetplaat.......................................................................... 130
zware voetplaat merk Matemco.................................................. 130
zwenkwiel met rem.................................................................... 118
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