Handy pullift
Soepel werkende rateltakel.
Eigen gewicht van 2,2kg (250 kg) en
2,8 kg (500 kg).
Werklast 250 kg en 500 kg.
1,5 meter hijshoogte.
Ideaal voor onderhoudswerkzaamheden.
Past in elke gereedschapskist.
Voorzien van vrijloop.

Handy rate
ltakel

Werklast
250 kg
500 kg

Prijs
€ 95,00
€ 120,00

Pr ijz en inc lus
ief ce rtif ica
at

Alle aanbiedingen zijn geldig tot 30 September 2019 tenzij
anders vermeld. Alle vermelde prijzen zijn per stuk,
exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
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Totaalleverancier valbeveiliging

Compleet geleverd inclusief certificaat

Yale kelderwinde

Kelderwind
e

/ratel

Werklast
1500 kg		
3000 kg		
5000 kg		

Ron Hoondert heeft naast de standaard
valbeveiliging zoals harnassen en
vanglijnen een uitgebreid programma
valbeveiliging. Variërend van collectieve
oplossingen zoals dakrandbeveiligingen
en permanente valbeveiligingssystemen
tot evacuatieoplossingen.

om valstopblokken van verscheidene
fabrikanten zelf te keuren. Dit is prijstechnisch gunstig en de doorlooptijd van de
keuring is kort.

Pr ijz en inc lus
ief ce rtif ica
at

Wilt u advies of verder informatie over
wat Ron Hoondert voor u kan betekenen,
neem dan contact op voor een afspraak.
Op alle gebieden kan Ron Hoondert u
advies geven over toe te passen artikelen met de voor- en nadelen die daarbij
horen. Tevens hebben wij goed contacten
met diverse fabrikanten waarop wij terug
kunnen vallen.
Door onze nauwe samenwerking met
Smit Polyweb, zijn wij in de gelegenheid

Geleverd inclusief certificaat

Ook bruikbaar als hijsklem

In onze vrije tijd dragen we geregeld een
zonnebril om onze ogen te beschermen
tegen zonlicht. Als bij je werkzaamheden
een veiligheidsbril verplicht is, zou het
met zulke dagen fijn zijn als je ook dan
je ogen kunt beschermen. Hiervoor
heeft Ron Hoondert veiligheidsbrillen
met donker glas waardoor uw ogen
beschermd worden, in sommige gevallen, uw werkzaamheden ook veiliger
uitgevoerd kunnen worden.

nebril

Prijs per stu
k € 2,54

Pr ijs ge ldt
vo or afn am
e va n 10 stu
ks

Yale balkenk
le

m

Werklast
Prijs
1 ton €
75,00
2 ton €
92,00
3 ton € 1
15,00
5 ton € 1
40,00
10 ton €
227,00

rijz en inc lus
ief ce rtif ica
at

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

Veiligheidszonnebril

Veiligheidsz
on

Yale balkenklemmen

Voor snel creëren van een aanslagpunt
voor hijswerktuigen
.
Het brede instelbereik maakt flexibel
gebruik mogelijk. De spindel maakt eenvoudige en snelle bevestiging mogelijk.
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Hopelijk komt er weer een mooie zomer
aan. Tot nu toe hebben we alweer een
aantal mooie zonnige dagen gehad.

Prijs
€ 144,00
€ 165,00
€ 193,00

• 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.

Werklast van 1 tot 10 ton.

Inhoud:

19

Uitgave Juli 20

250 kg geleverd inclusief handige opbergtas met draagriem.

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. Kelderwinde is beter hanteerbaar bij ruimtegebrek of in kleine
ruimtes waar geen hele slag gemaakt
kan worden.

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.

Naast dit model heeft Ron Hoondert
een breed programma veiligheidsbrillen.
Tevens werkhandschoenen en helmen.
Neem voor informatie contact op voor
verder informatie.
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Spanbanden
50 x 9000 mm

Magbat elektro permanente hefmagneten

Ron Hoondert levert spanbanden in
alles soorten en maten.

MAGBAT elektro permanente hefmagneten et accu maken slechts gedurende een zeer korte periode gebruik van
elektrische stroom. Deze elektrische
stroomimpuls wordt geleverd door een
ingebouwde, oplaadbare accu. Het
energieverbruik ligt ruim 99% lager als
elektro magneten.

Bandbreedtes van 25mm tot 100mm
breed. Diverse eindverbindingen zijn
mogelijk zoals open haken, dichte
haken, bindrail eindfittingen, gecoate
haken en nog veel meer.

RidgeGear valstopper met staalkabel
De RGA is een multifunctioneel valstopblok welke veellzijdig inzetbaar is en
biedt een grote bewegingsvrijheid bij
werkzaamheden op hoogte.
Het handvat maakt deel uit van de metalen
behuizing en kan worden verbonden met
het ankerpunt gebruik te maken van een
ankerstrop of karabijnhaak.

Spanband 50

x9000mm

Compleet,
dichte hake
n
10 stuks		
€
7
,7
5
50 stuks		
€
7,25
100 stuks
€
6,75

De RGA valstoppers worden standaard
geleverd met verzinkte staalkabel. Als
optie kunnen de valstoppers geleverd
worden met RVS staalkabel.

Prijs is per stu

k

Ook leverbaar als valstopper met ingebouwde reddingslier. Te gebruiken in
situaties waar de gebruiker op afstand
geëvacueerd moet kunnen worden.
Bijvoorbeeld in besloten ruimtes.

Aangeboden spanbanden zijn 50mm
breed, lengte rateldeel 0,5 meter, lengte
losdeel 8,5 meter, LC 2000 daN.
Voorbeelden van spanbanden

De RGA valstoppers zijn kwalitatief zeer
hoogwaardig.
Ron Hoondert is bevoegd om deze valstoppers in eigen werkplaats te keuren
en te repareren. Hierdoor kunnen deze
valstoppers op korte termijn gereed zijn
tegen een scherp tarief.
Geleverd met certificaat

Valstopper
RGA

Type		
Prijs
RGA2		
€ 2 7 0 ,00
10 meter
RGA3		
€ 3 2 5 ,00
15 meter

Veiligheidsaspecten:
- Elektro permanente magneettechnologie, onafhankelijk van de elektrische
stroom.
- Veiligheidsfactor 3:1
- ALD-switch tegen accidenteel demagnetiseren in de lucht.
- Simultane 2-knopen bediening om te
demagnetiseren.
- Visuele LED-aanduiding en geluidssignaal bij lage batterijspanning.
Naast deze standaard hefmagneet heeft
Magbat hefmagneten voor;
- Ronde voorwerpen
- Platen
- Traversen voor o.a. balken

MAGBAT hefmagneten gebruiken de
stroom enkel om de polariteit van de
magneet te inverteren. De effectieve
kracht van de magneet wordt gegenereerd door sterke “Neodymium” magneten. Daardoor warmt het magnetisch
systeem niet op en is de magneetkracht
constant en voorspelbaar.

Elektro magnetische
handlifter
De Magswitch Lifter is een sterke magneetklem met aan en uit regelaar. Met
deze magneetklem kunt u eenvoudig
metaal oppakken, plaatsen, schuiven
en herpositioneren zonder de vingers
te gebruiken. Hierdoor is het niet nodig
heet, scherp of vuil staal aan te raken.
De Hand Lifter zorgt zo voor extra veiligheid en gemak op de werkplaats.

Pr ijz en inc lus
ief ce rtif ica
at

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

De volledige autonomie van de MAGBAT
elektro permanente hefmagneten met
accu laat toe om in alle vrijheid en flexibiliteit te werken op plaatsen waar geen
stroomvoorziening aanwezig is. Naast
het overzichtelijk controlepaneel, is elke
hefmagneet standaard uitgerust met
een afstandsbediening. Daardoor is het
mogelijk om te werken in combinatie
met mobiele apparatuur (vorkheftruck,
…) en/of op een veilige afstand, weg
van de lading.

Standaard uitvoering:
- Vlakke poolvoet met geïntegreerde
V-vorm.
- Pick-up cyclus om enkelvoudige dunne
platen op te nemen van een stapel.
- Rondom beschermingsrail/handvat.
- LED-verlichte drukknoppen voor indicatie van de status van de magneet.
- RC-afstandsbediening.

De Magswitch Manual Lifter 60-CE
wordt geleverd met twee li-ion accu’s en
een lader. Elke batterij biedt 2000 cycli
per lading. De magneet blijft ook werken
als de batterij geen stroom meer heeft.

De Magswitch Hand Lifter 60-CE is geschikt voor plat en rond staal.

Werklast
H
andlifter Prijs
30 kg

€ 3 6 4 ,0 0
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