
Hoge Mauw 500 

2370 Arendonk 

014/679024 

0474/679024 

Verhuur hoogtewerker 

met chauffeur 

Tarief € 70 per uur 

Werkgrafiek 

Wil je ook veilig en sneller werken op hoogte? 

Sinds kort verhuren wij een hoogtewerker op vrachtwagen. 

-Vrachtwagen Iveco bj 2003 rijbewijs C ,19 ton eigen gewicht met sper. 

- hoogtewerker Multitel J123TA met speciale eigenschappen. 

1. smalle afstempeling op 2,5 m breed, dus op de oprit te gebruiken. 

2. Uitzonderlijk zijdelings bereik tot 18,5 m met volle belasting 220 kg. 

3. Hoogte 23 m      met intercomsysteem naar de chauffeur/wagen 

4. Werkmand verbreedt hydraulisch tot 4 m werkbreedte. 

5. Keuze voor het werken op de motor Iveco of de opgebouwde HATZ 

Diesel met mogelijkheid voor voedingskabel 230 volt in de werkbak. 

6.Groot bereik met JIP van 3 m en 180° verdraaibare werkbak. 

Ideaal voor onderhoudswerken aan gebouwen , appartementen, scholen,fabrieken 

Snoeien van bomen, zonnepanelen plaatsen, reinigen van gevels, plaatsen dakranden, balustrades en  

terrasleuningen, plaatsen of metselen van schoorsteenkappen , ramen wassen , schilderen, reclameborden op ge-

vels, vervangen van lampen, afwassen van kornissen, proper maken van goten, constructies  en luifels plaatsen. 

Voor langdurig gebruik € 65 u—min 20 u. 



Stempelt af op 2,5 m breed 

Te huur 
23 m hoog 
18,5 m zijdelings 

Prijs inclusief chauffeur/monteur of per uur €70,00. 
Gerekend van vertrek tot aankomst Smego.( met een minimum van 3 uren) 

Of vanaf  € 300 per dag zonder chauffeur ,minimaal 2 dagen. 

Zeer veilig gevoel door zware telescopische mast. 

Voor meermaals of langdurig gebruik, maken we een speciale 

prijs.65 € per u, minimum 20 u. 

We rekenen geen voorrijkosten en extra verzekeringspremies . 

Onze wagen is CE gekeurd en wordt driemaandelijks gekeurd door SGS. 

Onze chauffeur kan eventueel ook mee helpen monteren of andere wer-

ken mee uitvoeren. Zodat u één man minder nodig hebt op de werf. 

Wij hebben ook de nodige veiligheidskegels, stempelplaten, veiligheid-

harnas ter beschikking.(optie zware stroom/ lasgroep ter beschikking). 

 

De kraan is een zogenaamde 

binnendraaier, dus op 2,5 m 

afstempelen plus de  kraan 

met een zijdelings bereik van 

18,5 m(blijft binnen de wa-

gen). Ideaal voor in de stad. 


