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HUREN
VAN PROFESSIONEEL

GEREEDSCHAP

DRAADSNIJDEN PERSEN ROLGROEVEN

ONTBRAMEN BUIGEN AFKORTEN DIVERSEN
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INHOUD
036-5496620

verhuur@huygmetaal.nl 

linkedin

    ROLGROEVEN

Victaulic hand- & machinaal
Portable rolgroef
Ridgid 915 handbediend
Hydraulische heftafel  
Slagmoeraanzetter

    AFKORTEN

Roller DISC 100
Ridgid 590L
T-drill PCS14

    DRAADSNIJDEN

Ridgid 1233 
Roller King
Roller Robot

    ONTBRAMEN 

Novopress RE1

    DIVERSEN

Roller pijpenbuiger
Draadeindknipper

HUUROVEREENKOMST
Voordat wij tot huur overgaan wordt er een huurovereenkomst opgesteld die voorzien van de juiste 
 handtekening in ons bezit dient te zijn.

    PERSEN

VSH leidingsystemen
   XPress
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   XPress Sprinkler
   XPress HP
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Geberit leidingsystemen
   Mapress
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Roller universeel leidingsystemen
   M-contour
   U-contour
   TH-contour
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   VMP-contour

4 15

17

7
15

16

16



3

ROLGROEVEN
Om koolstofstaal, RVS, aluminium, 
PVC of  koper buizen voor te bereiden 
op hun installatie, is  rolgroeven de 
meest geliefde methode. 
De groef wordt koud gevormd in de 
buis, zonder materiaal weg te nemen 
of warmte te genereren. 

Het Victaulic-systeem voor buizen 
met gegroefde uiteinden is het 
meest veelzijdige, economische en 
betrouwbare buiskoppelingssysteem.
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Hand rolgroef VE12 & VE26

VAPS270

VE108

VE270FSD VE416FSD

Victaulic 601

omschrijving

Verstelbare pijpsteun, speciaal ontworpen voor het 
ondersteunen van buizen,  diameter DN20 – DN300 (¾“ 
– 12”), die gerolgroefd moeten worden.

omschrijving

Compleet in houten krat machine standaard voorzien 
van rollen 2” - 6”. Rollen 1 tot 1 ¼”los meegeleverd.

omschrijving

Compleet in houten krat machine standaard voorzien 
van rollen 2” - 6”. Rollen 1 tot 1 ¼”los meegeleverd.

omschrijving

Standaard voorzien van “rollen” voor koolstofstalenbuis 
van ¾” - 12” (DN20 t/m DN300)

De machine kan op aanvraag ook worden uitgerust met 
speciale RX rollen voor roestvaststaal.

*Rx rollen voor RVS op verzoek

omschrijving

Standaard voorzien van “rollen” voor koolstofstalenbuis 
van 2” - 16” (DN50 t/m DN400)

omschrijving

VE12 voor het manueel groeven.  3/4”- 2” 

VE26 voor het manueel groeven van 2” – 6” buis

VICTAULIC

Geen afbeelding 
beschikbaar

ROLGROEVEN
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omschrijving

Portable rolgroefapparaat, handbediend. Past op verschillende 
stationaire Ridgid draadnij machines. Standaard uitgevoerd 
met rollen 2”- 6 “

omschrijving

Hydraulische verrijdbare heftafel met voetbediening.

Voorzien van zware, maar lichtlopende wielen.
Hoogte min. ca. 300 mm / max. ca. 860 mm
Hefvermogen 360 kg

omschrijving

Standaard uitgevoerd met rollen 2”- 6 “

omschrijving

Hitachi slagmoeraanzetter, compleet met 2 accu’s 5.0 Ah en 
lader in koffer. 

Voor het monteren van de Victaulic groefkop pelingen  dienen 
“dopsleutels” in de lange uitvoering te worden toegepast. Wij 
hebben altijd een uitgebreid assortiment voorradig. 

Portable rolgroefapparaat RIDGID 915 handbediend

Heftafel Hitachi slagmoeraanzetter 1/2“
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PERSEN
Persfittingen hebben een korte 
montagetijd en een schone veilige 
montage. De keuze van het juiste 
persgereedschap is echter niet altijd 
eenvoudig. 

Door de combinatie van verkoop, 
 verhuur, onderhoud en reparatie 
kennen wij het persgereedschap van 
Novopress en Roller als geen ander. 

Die kennis gebruiken wij graag voor 
een deskundig advies.

PERSEN
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omschrijving compatibiliteit

Perskettingset Snap-on 42 & 54 met 
 adapter ZB203 in koffer

 2/2XL

Perskettingen in koffer

Persmachine ACO203

omschrijving ø compatibiliteit

persbek 12  2/2XL

persbek 15  2/2XL

persbek 18  2/2XL

persbek 22  2/2XL

persbek 28  2/2XL

persbek 35  2/2XL

omschrijving

ACO203 (2) in koffer + lader + 2x accu 18V Li-Ion 1,5 Ah

Persbek

SET

SET

omschrijving ø compatibiliteit

persbek 12  2/2XL

persbek 15  2/2XL

persbek 18  2/2XL

persbek 22  2/2XL

persbek 28  2/2XL

persbek 35  2/2XL

Persbek

omschrijving ø compatibiliteit

Persketting Snap-on 42  2/2XL

Persketting Snap-on 54  2/2XL

Adapter ZB203  2/2XL

Perskettingen in koffer

SudoPressSudoPress

XPress

XPress

V-contourV-contour

M-contour

M-contour
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omschrijving ø compatibiliteit

persbek 16  2/2XL

persbek 20  2/2XL

persbek 25  2/2XL

persbek 32  2/2XL

persbek 40  2/2XL

omschrijving ø compatibiliteit

persbek 16  2/2XL

persbek 20  2/2XL

persbek 26  2/2XL

persbek 32  2/2XL

persbek 40  2/2XL

Persbek

Persbek Persketting

omschrijving ø compatibiliteit

Persketting Snap-on 40  2/2XL

Persketting Snap-on 50  2/2XL

Persketting Snap-on 63  2/2XL

Adapter ZB203  2/2XL

MultiPress

SkinPress SkinPress

XPress

TH-contour TH-contour

U-contour

M-contour

omschrijving

ACO203XL (2) in koffer + lader + 2x accu 18V Li-Ion 3,0 Ah

Persmachine ACO203XL & adapter

omschrijving ø compatibiliteit

persketting Snap-on 108,0  2XL

adapter ZB222 108
2e persing

 2XL

omschrijving ø compatibiliteit

persketting Snap-on 64  2XL

persketting Snap-on 66,7*  2XL

Perskettingset Snap-on 
76,1 & 88,9 in koffer

 2XL

Persketting & adapterPersketting

SET

PERSEN

* Controleer merk persfitting

adapter ZB221 64-108
1e persing

 2XL
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XPress

XPress

XPressM-contour

M-contour

M-contour

M-contour

omschrijving

ECO301 in koffer 230 V

Persmachine ECO301

omschrijving ø compatibiliteit

persbek 15 3

persbek 18 3

persbek 22 3

persbek 28 3

persbek 35 3

Persbek

omschrijving compatibiliteit

Perskettingset Snap-on 
42 & 54 met adapter ZB303 in koffer

3

omschrijving compatibiliteit

Perskettingset Snap-on 
76,1 & 88,9 met adapter ZB323 in koffer

3

Perskettingen in koffer

omschrijving ø compatibiliteit

persketting Snap-on 64 3

persketting Snap-on 66,7* 3

adapter ZB323 64-108
1e persing

3

omschrijving ø compatibiliteit

persketting Snap-on 108,0 3

adapter ZB323 64-108
1e persing

3

adapter ZB324 108
2e persing

3

Persketting & adapter

Persketting & adapter

Persketting & adapters

SET

SET

SET

SET

M-contour

* Controleer merk persfitting



10

VSH XPRESS

VSH XPRESS HP VSH MULTICON S

Persmachine ACO203

Persmachine ACO401

PT1228 (12-28 mm) & PT3060 (30-60 mm) Schuifmachine 

VSH perskettingen HDDB in koffer

VSH persketting HDDB in koffer

omschrijving

ACO401in koffer - lader - 2x accu 18V Li-Ion 3 Ah

omschrijving compatibiliteit

Perskettingset Snap-on 35, 42 & 54 met 
 adapter ZB203 in koffer 

 2/2XL

omschrijving

Set bestaande uit: Optrompmachine 14-26 mm, persmachine 
14-26 mm, lader en twee accu’s

omschrijving

Haelok machine PT geschikt voor de maten 1/2’’ t/m 2’’ 

Alleen te gebruiken in 
combinatie met ACO401

omschrijving

ACO203 (2) in koffer + lader + 2x accu 18V Li-Ion 1.5 Ah

PERSEN

SET

omschrijving ø compatibiliteit

Persketting Snap-on 76,1 ACO401

Persketting Snap-on 88,9 ACO401

Persketting Snap-on 108,0 ACO401



11

omschrijving compatibiliteit

Perskettingset 
Snap-on 42 & 54 met adapter ZB203 in 

koffer

 2/2XL

Perskettingen in koffer

omschrijving ø compatibiliteit

persbek 12  2/2XL

persbek 15  2/2XL

persbek 18  2/2XL

persbek 22  2/2XL

persbek 28  2/2XL

persbek 35  2/2XL

Persbek

Persbek Persketting

Persmachine ACO203

omschrijving

ACO203 (2) in koffer - lader - 1x accu 18V Li-Ion 1,5 Ah

MEPLAMEPLA

omschrijving ø compatibiliteit

persbek 16 2

persbek 20 2

persbek 26 2

persbek 32 2

persbek 40 2

persbek 50 2

omschrijving ø compatibiliteit

Persketting 63 2

Persketting 75 2

Adapter ZB203 2

GEBERIT MAPRESS

M-contour

M-contour

SET
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omschrijving

ECO301 in koffer 230 V

Persmachine ECO301

omschrijving ø compatibiliteit

persbek 15 3

persbek 18 3

persbek 22 3

persbek 28 3

persbek 35 3

Persbek

omschrijving compatibiliteit

Perskettingset 
Snap-on 42 & 54 met adapter ZB303 in 

koffer

3

Perskettingen in koffer

omschrijving ø compatibiliteit

persketting Snap-on 64 3

persketting Snap-on 66,7* 3

adapter ZB323 64-108
1e persing

3

omschrijving ø compatibiliteit

persketting Snap-on 108,0 3

adapter ZB323 64-108
1e persing

3

adapter ZB324 108
2e persing

3

Persketting & adapter

Persketting & adapter

Persketting & adapters

PERSEN

* Controleer merk persfitting

M-contour

M-contour

M-contour

M-contour

M-contour

SET

SET

SET

SET

omschrijving compatibiliteit

Perskettingset Snap-on 
76,1 & 88,9 met adapter ZB323 in koffer

3
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ROLLER

omschrijving

Persmachine Roller Multipress in koffer met lader, 
2 accu’s en ontbramer

omschrijving ø compatibiliteit

persbek 16 2

persbek 20 2

persbek 25 2

persbek 32 2

persbek 40 2

omschrijving ø compatibiliteit

persbek 16 2

persbek 20 2

persbek 26 2

persbek 32 2

persbek 40 2

Persbek Persbek

TH-contourU-contour

Persbek

V-contour

omschrijving ø compatibiliteit

persbek 12 2

persbek 15 2

persbek 18 2

persbek 22 2

persbek 28 2

persbek 35 2

PersbekPersmachine Roller

M-contour

M-contour

TH-contour

V-contour

VMP-contour

U-contour

omschrijving ø compatibiliteit

persbek 12 2

persbek 15 2

persbek 18 2

persbek 22 2

persbek 28 2

Voor Geberit-Mapress, VSH X-Press

Voor Henco t/m 26 mm, Comap SKINPress

Voor Viega Profi - Sanpress, VSH SudoPress

Voor Viega Megapress

Voor Unicore Unipipe en VSH Multipress
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Er bestaan verschillende soorten schroefdraad. 
De meest gebruikte in Nederkand is de BSPT
(een conische schoefdraad gebaseerd op een 
Engelse standaard)

Onze Ridgid en Roller draadsnijmachines worden 
standaard uitgerust met de BSPT snijkussens.

DRAADSNIJDEN

AFKORTEN

ONTBRAMEN & DIVERSEN

EN VERDER...
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omschrijving excl. zaagblad

Afkort machine Roller DISC 100 met  voetpedaal voor 
snel en haaks afkorten van leidingen Ø 22 – 110 mm. 
Met onderstel en pijpsteun.

omschrijving excl. zaagblad

De zaag wordt stevig aan buis bevestigd, het zaagblad 
staat daardoor altijd automatisch in de juiste stand en 
hoeft niet geleid te worden. 

Voor pijpen ø 75 - 360 mm met maximale wanddikte pijp 
staal 10 mm.

omschrijving excl. zaagblad

Ridgid 590L 14” droogzaag machine - spindelvergren-
deling voor gemakkelijke bladver vanging - de 1300 rpm 
toerental snelheid optimaliseert de levensduur van het 
zaagblad - krachtige 2200 W motor.

Roller DISC 100

Ridgid 590L

T-drill PCS14

omschrijving excl. messen

Elektrische draadsnijmachine voor hoogwaardig 
 schroefdraad. Geschikt voor pijp ¼“- 2”. 
Standaard uitgevoerd met snij gereedschap.

omschrijving excl. messen

Draadsnijmachine t/m 4” met universele  automatische 
snijkop.

omschrijving excl. messen

Bijzonder licht aansnijden en draadsnijden. 
Enkel voudige vergrendeling,  hierdoor zit de kop bij 
aansnijden altijd goed.  Uitgevoerd met snijbokkken 1/2, 
3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, en  2”

Ridgid 1233

Roller King

Roller Robot

DRAADSNIJDEN AFKORTEN
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omschrijving

Verhuur hydraulische pijpenbuiger type “Roller  Convex”
Met buigsegementen: 40, 50 en 63 mm t.b.v. 
 meerlaagse kunststof buizen 
compleet met onderstel (driepoot), in houten kist.

omschrijving

Verhuur elektro hydraulische pijpenbuiger type 258 t/m 
2’ open model. Met buigsegmenten: 3/8”, 1/2” 3/4”, 1”, 
5/4” 1 1/2” en 2”compleet met onderstel (driepoot)

omschrijving Slijtage van messen wordt doorberekend

Hitachi draadeindknipper met snijmessen en ontbramer 
M8. Compleet met 2 accu’s met lader in koffer.

Hitachi snoerloze draadeindknipper

Roller Convex

Hydraulische pijpenbuiger type 258

omschrijving Slijtage van messen wordt doorberekend

Voor het in en uitwendig ontbramen van leidingen van 
diverse perssystemen

omschrijving

Robuust metalen buisafkort en ontbraam gereedschap 
tot Ø 110 mm
voor het zuiver haaks afkorten en aanschuinen (15°) van 
kunststofbuis (ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PVC, PVDF) 
afmetingen Ø 40 – 110 mm. 

Novopress RE1

ROLLER Roto P

ONTBRAMEN DIVERSEN
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Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties betreffende verhuur van goederen van Huygmetaal 
 montagesystemen te Almere, verder aangeduid als verhuurder.

1.
De gehuurde goederen kunnen geleverd worden aan huis en/of werkadres. Levering geschiedt d.m.v. franco 
vracht op rekening. De kosten bedragen per afleveradres in Nederland:
• € 15,00 per zending voor 1 koffer 
• € 20,00 per zending voor 2 of meer koffers (max. 80 kg)
Voor machines die per palletvracht worden verzonden (omvang of > 80 kg) geldt een prijs van € 39,00.
Alle overige zendingen (ook buitenland) in overleg.

2.
Om misverstanden uit te sluiten, eindigt de huurovereenkomst zodra de goederen zijn ontvangen door de  verhuurder. 
U kunt de materialen aan ons magazijn retour sturen. Wij kunnen de materialen ook door onze vervoerder laten 
 afhalen. De ophaalkosten bedragen 1,5 x bezorgkosten.

3.
Huurder dient de gebruiks- en veiligheidsinstructies nauwgezet in acht te nemen. 
Deze kunnen op verzoek worden uitgelegd door de verhuurder.

4.
De huurder is tot aan het moment dat de goederen weer feitelijk door verhuurder in ontvangst zijn genomen, 
 aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, daaronder mede verstaan schade door vallen en/of stoten. 
De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen, onmiddellijk aan de verhuurder te melden.

5.
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik 
van niet juiste accessoires of enige andere oorzaak, zulks ter beoordeling van de verhuurder, dan worden de kosten 
daarvan afzonderlijk en extra aan huurder in rekening gebracht.

6.
Huurder is aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of verloren gaan van gehuurde goederen  tijdens 
de huurtijd ten gevolge van diefstal, verduistering, brand of welke oorzaak dan ook. In geval van het hierboven 
 genoemde dient de huurder dit onmiddellijk te melden aan de verhuurder. In geval van diefstal dient de huurder 
 aangifte te doen bij de politie en een (kopie) van het proces verbaal te overhandigen aan verhuurder.

7.
Eventuele schade of boete, ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruik van gehuurde goederen, opgelegd door 
derden zijn voor rekening van de huurder.

8.
Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder 
 verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een vooruitbetaling van waarborgen te verlangen. 

HUUROVEREENKOMST

*Prijspeil 2017
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Een belangrijke pijler van onze aanpak is de ondersteuning die onze technische dienst biedt door snel 

en adequaat kunnen repareren van diverse gereedschappen. Ook voor service en onderhoud aan uw 

gereedschap kunt u bij ons terecht. Wij keuren en certificeren  desgewenst uw gereedschap volgens de 

NEN3140 norm.

RUIM 
40 JAAR 
ERVARING

Wij zorgen ervoor dat uw 
gereedschap weer in top 
conditie is en veilig in gebruik

TECHNISCHE DIENST
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5
voordelen

van
samenwerking

RUIM

60 jaar
ervaring

BESTEL UW MATERIAAL MET GEMAK
U kunt bij ons bestellen hoe en wanneer u wilt

HUREN VAN GEREEDSCHAP
Handig voor tijdelijk extra capaciteit

TECHNISCHE DIENST
Als alles gesmeerd moet lopen

PROJECT SERVICE
Met elkaar logistieke kosten besparen

PREFAB MONTAGESYSTEMEN 
Maatwerk en montageklaar    

HUYGMETAAL 
MONTAGESYSTEMEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of op andere wijze openbaar gemaakt worden 
zonder uitdrukkelijke bronvermelding. Voor een onjuist gebruik, toepassing of interpretatie van de 
technische informatie aanvaardt Huygmetaal geen enkele aansprakelijkheid.

Onder voorbehoud van drukfouten. Editie april 2017
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rendement verzekerd

T 036-5496620    E verhuur@huygmetaal.nl A Damsluisweg 44a | 1332 ED Almere

F 036-5496640    I  www.huygmetaal.nl P Postbus 1092 | 1300 BB Almere 

www.huygmetaal.nl


