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,QVSHFWHUHQEHSURHYHQHQFHUWLÀFHUHQYDQXZKLMV
en hefmaterialen
Ron Hoondert is in 2012 opgericht door
Ron Hoondert en Carmen Hoondert. Sinds
2018 is Martin Hooijschuur mede-eigenaar.

Ron Hoondert keurt en levert hef- en
hijsgereedschap op locatie. Door onze
ÀH[LEHOHHQWUDQVSDUDQWHPDQLHUYDQ
werken kunnen wij onze klanten zo goed
mogelijk ontzorgen. Ron Hoondert streeft
HUQDDUNHXULQVSHFWLHZHUNHQFHUWL¿FDWHQ
gelijktijdig af te ronden.

Alle aanbiedingen zijn geldig tot 30 'ecember 2018 tenzij
anders vermeld. Alle vermelde prijzen zijn per stuk,
exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd op welke
wijze dan ook zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van Ron Hoondert. Aan de vermelde gegevens kunnen geen
rechten worden ontleend. Ron Hoondert is niet aansprakelijk
voor eventueel verkeerd vermelde gegevens. Ron Hoondert
houdt zich het recht voor prijzen zoals vermeld te wijzigingen.
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Ook keuren en leveren wij valbeveiliging, trappen en ladders en keuren wij
NEN3140. En ook voor visuele en magnetische lasinspecties kunt u bij ons terecht.

Tevens beschikken wij over een loadtestmeter tot 12 ton waarmee wij o.a. hijsjukken en boordkranen kunnen testen.
Voor een compleet overzicht van onze
diensten verwijzen wij u door naar onze
website: www.ronhoondert.nl
Wij hopen u met deze nieuwsbrief weer
leuke aanbiedingen te kunnen doen.
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Yale UNOplus
pullift
Pullift geschikt voor intensief dagelijks
gebruik door combinatie van een sterke
constructie in compacte behuizing.
Ideaal tussenoplossing waarbij budgettakels te licht zijn en de topkwaliteit prijstechnisch te hoog is.
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Valstopblokken
Ook hebben wij dit kwartaal de valstopblokken van Kratos in de aanbieding.
Elk valstopblok welke uitgevoerd is met
staalkabel moet jaarlijks een service
beurt krijgen waarbij het valstopblok
geheel wordt gedemonteerd. Deze
onderhoudsbeurt moet bij veel merken
uitgevoerd worden door de fabrikant wat
betekend dat deze blokken vaak lang
weg zijn en ook nog eens extra kosten
met zich mee brengen.

Onder andere voorzien van:
- Lichtlopende kettingvrijschakeling.
- Kettinggeleiders (storingsvrije uitloop).
- 360 graden draaibare lasthaken
- Dubbel palsysteem voor veilige werking

PULLIFT U
NOplus

Werklast
750 kg
1500 kg
3000 kg

Prijs
€ 180,00
€ 235,00
€ 345,00

Pr ijz en inc lus
ief ce rtif ica
at

Ron Hoondert heeft de mogelijkheid
om tegen een scherp tarief en op korte
termijn uw Kratos valstopblok te onderhouden/keuren.
Dit geldt ook voor onderhoudsbeurten
voor RidgeGear en Secura blokken.

Valstopper
10 meter

Valstopper
10 mtr, sta
alkabel

€ 258,00 p
/stuk

,QFOXVLHIFHUWL¿
FDDW

Valstopper
15 meter

Valstopper
15 mtr, sta
alkabel

€ 305,00 p
/stuk

,QFOXVLHIFHUWL¿
FDDW

Valstopper
20 meter

Valstopper
20 mtr, sta
alkabel

€ 346,00 p
/stuk

,QFOXVLHIFHUWL¿
FDDW

Pulliften Yale Uno Plus
Hijshoogte
Werklast Eigen gewicht
0,75 ton 7 kg
1,5 meter
1,5 meter
1,5 ton
13 kg
3,0 ton
22 kg
1,5 meter
Ook leverbaar;
- 6 tons uitvoering
- Afwijkende hijshoogte

ron hoondert v.o.f.
keuren, certificeren, verkoop en reparatie van hijs- en hefgereedschap op uw locatie

Spankettingen en
spanner EN12195
In diverse landen in Europa is ladingzekering volgens EN12195 verplicht.
De boetes voor niet zekeren volgens
deze norm zijn aanzienlijk. Daarnaast
zal het transport stil moeten blijven staat
tot deze volgens de norm is gezekerd
en goedgekeurd door de controlerende
instantie.
Ook in Belgie wordt er gecontroleerd en
beboet volgens de EN 12195.
Ron Hoondert levert deze spankettingen
HQNHWWLQJVSDQQHUVPHWFHUWL¿FDDW(ON
LWHPNULMJWHHQXQLHNFHUWL¿FDDWQXPPHU
HQELMEHKRUHQGFHUWL¿FDDW'LWQXPPHU
wordt ingeslagen in de metalen label met
spangegevens. Dit maakt direct duidelijk
ZHONFHUWL¿FDDWELMZHONLWHPKRRUW
Kettingspanners met ratelinrichting voorzien van borgingclips en inkorthaken.

AANBIEDIN

G

Spankettin
g 10x4500m
m en
kettingspa
nner 10mm
voor adingzekering
(EN 12195)
Ke

ttingspanner
met inkorthake
van 2 spanha
n, spanketting
ken met klep
voorzien

Per stuk €
107,00

*HOHYHUGLQFOX
VLHIFHUWL¿FDWH
Q

6SDQNHWWLQJHQYRRU]LHQYDQJDႇHOKDNHQ
met klep.

<DOHNHOGHUZLQGHPHW
ratelslinger
Yale kelderwinde (dommekracht) uitgevoerd met ratelslinger. In tegenstelling
tot een standaard kelderwinde hoeven
er geen hele slagen gemaakt te worden.
De bedieningshendel is voorzien van
een keuzehendel voor hijsen/zakken.
Na de keuze voor hijsen of zakken kan
de kelderwinde bediend worden door
ratelbewegingen te maken. Hierdoor is
er minder lichamelijke belasting omdat er zelf gekozen kan worden onder
welke hoek je de bedieningshendel
wilt gebruiken. De kelderwinde is beter
hanteerbaar bij ruimtegebrek of in kleine
ruimtes waar geen hele slag gemaakt
kan worden.

AANBIEDIN

G

.HOGHUZLQG
HPHWUDWHO
Werklast
1500 kg
3000 kg
5000 kg

Prijs
€ 143,00
€ 164,00
€ 191,00

Pr ijz en inc lus
ief ce rtif ica
at

• Precieze werking voor nauwkeurige
beweging met een lage inspanning.
• De lastdrukrem houdt de lading stevig
vast in elke positie.
• Maximaal te belasten op zowel de kop
als de klauw.
*HOHYHUGLQFOXVLHIFHUWL¿FDDW

ron hoondert v.o.f.
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Harnasgordel
Een harnasgordel met verstelbare beenen borstbanden. Aanslagpunt op rug en
borst. Gemaakt van vuil en waterafstotend bandweefsel. Incl. valindicatoren.
Standaard type (RGH2) voorzien van
doorsteekgespen.
7\SH5*+)) IDVW¿W YRRU]LHQYDQ
klikgespen. Snel aan te trekken en
voorkomt verkeerd vastmaken van
aansluitingen.

Har nasgord

el RGH2

Harnasgorde
l, doorsteekges
pen
Prijs € 37,0
0

Pr ijz en inc lus
ief ce rtif ica
at.

Har nasgord

el RGH2FF

Harnasgorde
l, klikgespen
Prijs € 54,0
0

Pr ijz en inc lus
ief ce rtif ica
at.

*HOHYHUGLQFOXVLHIFHUWL¿FDDW

Elastische vanglijnen
Elastisch vanglijn met demper, 1,8 meter
lengte, voorzien van grote haak (60mm
opening). De elastische lijn voorkomt
struikelgevaar en ongemak door de
onbelaste lengte van 1,2 meter.
Elastische Y-lijn, 1,8 meter, voorzien
van grote haak (60mm opening). Door
de Y-lijn kan de gebruiker zich ergens
anders aan vastmaken zonder ongezekerd te zijn.
*HOHYHUGLQFOXVLHIFHUWL¿FDDW

Elastische

vanglijn

Elastische va
nglijn, 2 mtr,
60mm haak
Prijs € 49,0
0

Pr ijz en inc lus
ief ce rtif ica
at.

Elastische

Y-vanglijn

Elastische Y-va
nglijn,
2 x 1,8 meter
, 2 x 60mm ha
ak
Prijs € 73,5
0

Pr ijz en inc lus
ief ce rtif ica
at.

Wartelhaken
Wartelooghaak met klep.
- Uit hoogwaardig staal, grade 80.
 :RUGWJHOHYHUGLQFOXVLHIFHUWL¿FDDW
Uitgevoerd met wartel, niet draaibaar
onder belasting.

Wartelhaak
met klep

Wer klast
Prijs
2,00 ton
€ 13,50
3,15 ton
€ 23,50
5,30 ton
€ 37,00
8,00 ton
€ 65,00
12,50 ton
€ 123,00

War telhaak
ze

lfsluitend

Wer klast
Prijs
2,00 ton
€ 28,00
3,15 ton
€ 46,00
5,30 ton
€ 87,00
8,00 ton
€ 168,00
12,50 ton
€ 214,00
rijz en inc
lus ief ce rtif
ica at

rijz en inc lus
ief ce rtif ica
at

ron hoondert v.o.f.
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