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(vanaf 1-02-2018)

Losse persbek 12 ~ 35 mm ACO / 1 / 201 / 202

Persbekkenset 12 ~ 35 mm in koffer ACO / 1 / 201 / 202

Losse persbek 12 ~ 35 mm ECO/ 3 / 301

€ 10,50

€ 40,00

€ 10,50

Perskettingenset 42 ~ 54 mm inclusief adapter in koffer

Perskettingenset 64 of 67 mm inclusief adapter in koffer

Perskettingenset 76,1 ~ 88,9 mm inclusief adapter in koffer

Perskettingen 108 mm inclusief 2x adapter in koffer

€ 41,00

€ 41,00

€ 55,00

€ 55,00

Persmachine ACO / 1 / 201 / 202 in koffer met lader en accu 
(excl. persbekken). Machine is geschikt t/m 54 mm

Persmachine ECO/ 3 / 301 in koffer (excl. persbekken). Machine is 
geschikt t/m 108 mm

€ 40,00

€ 70,00

€ 72,50 Persmachine ACO202-XL in koffer met lader en 2 accu’s en 
 ontbramer (excl. persbekken). Machine is geschikt t/m 108 mm

Prijs p/wk

Prijs p/wk

Prijs p/wk

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

Verhuur Persgereedschap
Wij hebben een uitgebreid assortiment persgereedschap beschikbaar voor de  verhuur. Handig wanneer 
een machine in onderhoud is of u tijdelijk extra capaciteit nodig hebt. Ons gereedschap is geschikt voor 
persfittingsystemen van Geberit Mapress- en Mepla, VSH en diverse andere systeemaanbieders. 

Divers gereedschap in de verhuur
We kunnen u ook uiteraard helpen met de verhuur van o.a. afkort-, ontbraam-, draadsnij- en rolgroefmachines.

Uiteraard zijn losse elementen en/of diverse combinaties mogelijk. Voor een advies op maat, vraag naar 
onze technische dienst tel. 036-5496620 of stuur een e-mail reparatie@huygmetaal.nl

Prijzen zijn excl. btw p/w af Almere. Onder een week verstaan wij 5 werkdagen. Transport en vrachtkosten in overleg. Minimale huurperiode 1 week.
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Huygmetaal Montagesystemen is uw kennis- en adviespartner binnen de installatiebranche. Met ruim 60 jaar ervaring 

sluiten we naadloos aan op uw technische behoefte: van advies tot uitvoering op het gebied van montagesystemen,  

prefab en gereedschap. Onze medewerkers hebben hart voor de zaak. Dankzij deze betrokkenheid en onze platte  

organisatie kunnen we u snel en gericht helpen.

Verhuurtarieven 2017

De borg wordt berekend per koffer. Alle prijzen zijn ex btw. 
Eventuele schade aan de machine of toebehoren en/of 
vermissing zullen worden doorberekend. Vraag naar onze 
verhuurvoorwaarden.

ACO / 1 / 201 / 202 € 250,00

ACO / 3 / ECO / 3 / 301 € 500,00

Persbekken € 250,00

Perskettingen 42~ 54 mm € 250,00

Perskettingen groter dan 54 mm € 500,00

Borg

Andere verhuurmogelijkheden:

Stationaire draadsnijmachines t/m 4 “
Rolgroef voortzet units
Electro-hydraulische pijpenbuiger 
Pijp afkort gereedschap t/m 108 mm
Persbekken voor andere systemen

in
overleg

Laat u informeren over onze mogelijkheden. 
Wij zijn bereikbaar op 036-5496620


