
     “Niet zeveren,“Niet zeveren,
                                            snel leveren!snel leveren!””

V

E

R

H

U

U

R

Prijslijst 
2022

DRIES 27 6086 AV NEER NL TEL.      0475 72 42 22
MACHINESMACHINES.NL

VERKOOPVERKOOP  ----  VERHUURVERHUUR



Minigravers    4 

Midigravers    5

Rupsgraafmachines   6

Mobielegraafmachines  6

Dumpers    8

Wielladers    9

Heftruck    11

Verreikers    12

Schaarhoogwerkers   13

Telescoophoogwerkers  14

Spinhoogwerkers   17

Aanbouwdelen   18

Diversen    19

Bestratingsmaterieel   20

Tractor    23

        INHOUDAdres
Bosmans Machines BV    
Dries 27, 6086 AV Neer
Nederland
verhuur@bosmansmachines.nl

Openingstijden
maandag 07:30 - 17.00 uur
dinsdag 07:30 - 17.00 uur
woensdag 07:30 - 17.00 uur
donderdag 07:30 - 17.00 uur
vrijdag 07:30 - 17.00 uur
zaterdag 09:00 - 12.00 uur
zondag gesloten

Bezorgen inclusief ophalen:
GRATIS bij huur vanaf 4 weken  In straal 75 km €175,-
In straal 25 km €50,-   In straal 100 km €225,-
In straal 50 km €95,-   In straal 150 km €325,-

BEKNOPTE VERHUURVOORWAARDEN

Prijzen: zijn per stuk exclusief de BTW, 7% schaderegeling en brandstofkosten. 
Prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen zijn geldig vanaf 1 februari 2022. Prijzen 
zijn gebaseerd op maximaal 8 draaiuren per dag en 5 werkdagen per week. Extra 
draaiuren of draaidagen worden in rekening gebracht.

Betaling: Vooraf

Schaderegeling: Er wordt 7% van de huursom berekend voor de schaderegeling 
van het gehuurde. Het eigen risico bedraagt € 2.500,- per gebeurtenis. Kabel-en 
leidingschade is uitgesloten.

Levering: Prijzen zijn gebaseerd op afhalen van het gehuurde vanaf een van onze 
vestigingen. Aanvoeren en afvoeren van de machine kan door Bosmans Machines BV 
verzorgd worden tegen een transportvergoeding.

Gebruik van het gehuurde: Huurder dient het gehuurde in dezelfde staat als bij in 
ontvangstname te retourneren. Eventuele reinigingskosten zijn voor rekening van de 
huurder.

Schade aan rupsen of banden: Voor rekening van de huurder.

Brandstoffen en smeermiddelen: Voor rekening van de huurder. Machines worden met 
volle brandstoftank door Bosmans Machines BV geleverd.

Acceptatie: Bosmans Machines BV is gerechtigd naar eigen inzicht een 
acceptatiebeleid ten opzichte van haar klanten te voeren. Op verzoek dient er een 
geldige legitimatie en een uittreksel van de Kamer van Koophandel overlegd te kunnen 
worden. Tevens kan er een waarborgsom gevraagd worden.

Voor onze algemene verhuurvoorwaarden verwijzen wij u graag naar onze website:
www.bosmansmachines.nl.

Telefoon:
Algemeen: 0031 475724 220
Verkoop: 0031 475724 221
Verhuur: 0031 475724 222
Service: 0031 475724 223 
Mobiel 24/7: 06 105 734 09

Buiten openingstijden op 
afspraak geopend tussen 
07:00 en 19:00 uur.
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        GRAAFMACHINES

Kubota U10-5
brandstof:    diesel
eigengewicht:   1125kg
machinehoogte (valbeugel):  230cm  
machinebreedte:   75 cm 
demontabele valbeugel
verstelbare onderwagen

Minigraver 1,1 ton per dag  € 105 per week € 350 € 265
prijs per week vanaf 4 weken

Neuson ET16
brandstof:    diesel
eigengewicht:   1700kg
machinehoogte:   230cm  
machinebreedte:   100cm 
verstelbare onderwagen

Minigraver 1,7 ton per dag  €110 per week € 370 €280
prijs per week vanaf 4 weken

Volvo EC18E
brandstof:    diesel
eigengewicht:   1950kg
machinehoogte:   230cm  
machinebreedte:   100cm 
verstelbare onderwagen
sloop/sorteerfunctie
tegen meerprijs sorteergrijper

Minigraver 2 ton per dag  € 115 per week € 410 € 310
prijs per week vanaf 4 weken

Neuson EZ17 Canopy
brandstof:    diesel
eigengewicht:   1700kg
machinehoogte:   230cm  
machinebreedte:   100cm 
verstelbare onderwagen
demontabele valbeugel

Minigraver  1,7 ton per dag  € 110 per week € 370 € 280
prijs per week vanaf 4 weken

Neuson EZ26
brandstof:    diesel
eigengewicht:   2600kg
machinehoogte (valbeugel):  240cm  
machinebreedte:   157 cm 
sloop/sorteerfunctie

Minigraver 2,6 ton per dag  € 135 per week € 420 € 315
prijs per week vanaf 4 weken

Neuson EZ50
brandstof:    diesel
eigengewicht:   5000kg
machinehoogte:   255cm  
machinebreedte:   200cm 
sloop/sorteerfunctie

Midigraver 5 ton per dag  € 165 per week € 500 € 375
prijs per week vanaf 4 weken

Neuson EZ36
brandstof:    diesel
eigengewicht:   3600kg
machinehoogte:   250cm  
machinebreedte:   180cm 
sloop/sorteerfunctie

Minigraver 3,6 ton per dag  €145 per week € 460 €345
prijs per week vanaf 4 weken

Neuson EZ80
brandstof:    diesel
eigengewicht:   8000kg
machinehoogte:   257cm  
machinebreedte:   225cm 
sloop/sorteerfunctie

Midigraver 8  ton per dag  € 185 per week € 585 € 440
prijs per week vanaf 4 weken
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Cat 314 NG
brandstof:    diesel
eigengewicht:   15000kg
machinehoogte:   315cm  
machinebreedte:   250cm 
incl. Encon draai-kantelfunctie

Mobielegraafmachine 15 ton per dag  € 330 per week € 1.050 € 875
prijs per week vanaf 4 weken

Cat 320
brandstof:    diesel
eigengewicht:   22000kg
machinehoogte:   320cm  
machinebreedte:   330cm 
sloop/sorteerfunctie
overdrukcabine

Rupsgraafmachine 22 ton per dag  € 290 per week € 1.000 € 750
prijs per week vanaf 4 weken

Neuson EW100
brandstof:    diesel
eigengewicht:   10000kg
machinehoogte:   280cm  
machinebreedte:   215cm 
sloop/sorteerfunctie

Mobielegraafmachine  10 ton per dag  € 250 per week € 800 € 600
prijs per week vanaf 4 weken

Neuson ET90
brandstof:    diesel
eigengewicht:   10000kg
machinehoogte:   256cm  
machinebreedte:   226cm 
sloop/sorteerfunctie

Rupsgraafmachine  10 ton per dag  € 190 per week € 590 € 445
prijs per week vanaf 4 weken

CAT 315 GC
brandstof:    diesel
eigengewicht:   15000kg
machinehoogte:   281cm  
machinebreedte:   270cm 
sloop/sorteerfunctie
Overdrukcabine

Rupsgraafmachine  15 ton per dag  €275 per week € 950 € 715
prijs per week vanaf 4 weken
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        WIELLADERS

Kubota RT160-2
3 cilinder Kubota 26PK motor stage V
eigen gewicht:   1550kg  
machinehoogte:  2,20m
machine breedte:  1,25m
hefvermogen:   1100kg
snelheid:   12 km/u

Wiellader 1,5 ton per dag  € 115 per week € 390 € 295
prijs per week vanaf 4 weken

Hinowa HS701
brandstof:    benzine
eigen gewicht ca.:  460kg  
laadvermogen:   750kg 
bakinhoud:   0,35m³
machine breedte:  0,76m

zelfladend met schep voorop

Rupsdumper (zelfladend) per dag  €95 per week € 300 € 225 
prijs per week vanaf 4 weken

        DUMPERS

Neuson 1001
brandstof:    diesel
eigen gewicht:   1215kg  
laadvermogen:   1,0m³ 
machinehoogte:  2,48m
machine breedte:  1,12m
neerklapbare valbeugel

Hoogkiepdumper per dag  € 115 per week € 380 € 285
prijs per week vanaf 4 weken

Neuson DW60
brandstof:    diesel
eigen gewicht ca.:  4483kg  
laadvermogen:   3,5m³ 
machinehoogte:  3,11m
machine breedte:  2,25m
roterende kiepbak 
neerklapbare valbeugel

Wieldumper per dag  € 150 per week € 525 € 395
prijs per week vanaf 4 weken

Wiellader 2,5 ton per dag  € 125 per week € 460 €345
prijs per week vanaf 4 weken

RT280-2 / Giant G2700 HD X-tra minishovel
eigen gewicht:   2500kg  
machinehoogte:  2,40m
machine breedte:  1,50m
hefvermogen:   1800kg
snelheid:   30 km/u

Giant G1500 X-TRA
eigen gewicht:   1550kg  
machinehoogte:  2,20m
machine breedte:  1,15m
hefvermogen:   1100kg
snelheid:   12 km/u

Wiellader 1,5 ton per dag  € 115 per week € 390 € 295
prijs per week vanaf 4 weken

Wiellader 2,5 ton per dag  € 120 per week € 450 €340
prijs per week vanaf 4 weken

RT260 / Giant G2500  X-tra minishovel
eigen gewicht:   2500kg  
machinehoogte:  2,40m
machine breedte:  1,50m
hefvermogen:   1600kg
snelheid:   20 km/u
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Wiellader 5 ton  per dag  €165 per week €600 € 450
prijs per week vanaf 4 weken

Yanmar V80
motor vermogen:  61PK
eigen gewicht:   4900kg 
snelheid:   36 km/u
werkhoogte:   2,40m
hefvermogen:   3370kg
machinehoogte:  2,64m
machine breedte:  1,78m

Heftruck 3 ton
brandstof:    diesel
eigen gewicht:   4650kg 
hefhoogte:   4,50m
hefvermogen:   3000kg
side shift

        HEFTRUCK

Diesel heftruck 3 ton per dag  €110 per week €330 €250
prijs per week vanaf 4 weken

Ook grote voorraad machines voor            verkoop uit voorraad leverbaar

Wiellader 5 ton per dag  € 155 per week € 530 € 400
prijs per week vanaf 4 weken

Kubota R082 compacte Wiellader
motor vermogen 34 kW (46PK)
eigen gewicht:   4800kg  
hefcapaciteit:   2500kg
hefhoogte:   2,53m
inhoud graafbak:  0,88 m³
machine HXBXL  2,48 x 1,89 x 5,4m
snelheid:   20 km/u
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JLG 3614 VR
brandstof:    diesel
eigen gewicht:   9880kg 
werkhoogte:   14,00m
hefvermogen:   3000kg
machine lengte:  7,55 
machinehoogte:  2,68m
machine breedte:  2,36m
incl. bak en vorken

        VERREIKERS

Verreiker  3 ton   14m per dag  €250 per week €650 €495
prijs per week vanaf 4 weken

Verreiker  6 ton   24m per dag  €400 per week €1250 € 750
prijs per week vanaf 4 weken

Magni 6.24
brandstof:    diesel 4x4
eigen gewicht:   17700kg 
werkhoogte:   24,00m
hefvermogen:   6000kg
machinehoogte:  3,06m
machine breedte:  2,51m
machine lengte:  7,39
 (zonder aanbouwdeel)
radiografisch bestuurd
opties:  manbak / vorken / jib

Genie GS-2632
brandstof:    accu
werkhoogte (max):   9,92m  
platformhoogte (max):  7,92m 
platformlengte ingeschoven: 2,26m
platformlengte uitgeschoven: 3,18m
platformbreedte:  0,81m
maximale werklast platform: 227kg
gewicht:   2050kg
transportafmeting LBH: 2,45x0,82x2,30m
hoogte met reling ingeklapt ca: 1,94m

Schaarhoogwerker per dag  € 125 per week €305 € 230
prijs per week vanaf 4 weken

        HOOGWERKERS

Genie GS-1932
brandstof:    accu
werkhoogte (max):   7,80m  
platformhoogte (max):  5,80m 
platformlengte ingeschoven: 1,63m
platformlengte uitgeschoven: 2,54m
platformbreedte:  0,74m
maximale werklast platform: 227kg
gewicht:   1500-1900kg
gewicht e-drive ca:  1337kg
transportafmeting LBH: 1,83x0,82x1,75m
hoogte met reling ingeklapt ca: 1,80m

Schaarhoogwerker per dag  € 95 per week €210 € 160
prijs per week vanaf 4 weken

Genie GS-2032
brandstof:    accu
werkhoogte (max):   8,10m  
platformhoogte (max):  6,10m 
platformlengte ingeschoven: 2,26m
platformlengte uitgeschoven: 3,18m
platformbreedte:  0,81m
maximale werklast platform: 363kg
gewicht:   1825kg
transportafmeting LBH: 2,44x0,81x1,75m
hoogte met reling ingeklapt ca: 1,80m

Schaarhoogwerker per dag  € 95 per week €210 € 160
prijs per week vanaf 4 weken
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Genie GS-2668RT + Stempels
machine op banden met stempels
uitschuifbordes
brandstof:    diesel 4x4
werkhoogte (max):   9,92m  
platformhoogte (max):  7,92m 
platformlengte ingeschoven: 2,51m
platformlengte uitgeschoven: 3,96m
platformbreedte:  1,55m
maximale werklast platform: 567kg
gewicht:   3455kg
transportafmeting LBH: 3,36x1,75x2,35m
hoogte met reling ingeklapt ca: 1,70m

Schaarhoogwerker per dag  € 200 per week €510 € 385
prijs per week vanaf 4 weken

Genie Z30/20N  Knik-telescoophoogwerker
brandstof:    accu
zelfrijdend met roteerbare jib
werkhoogte:    10,89m  
horizontaal bereik:   6,25m 
platform afmeting:  1,17 x 0,76m
machinelengte:  5,40m
machine breedte:  1,20m
machine hoogte:  2,04m
hefvermogen (max.):  227kg
eigen gewicht:   6600kg

Telescoophoogwerker per dag  € 230 per week € 600 € 450
prijs per week vanaf 4 weken

Genie GS-4046
brandstof:    accu
werkhoogte (max):   13,89m  
platformhoogte (max):  11,89m 
platformlengte ingeschoven: 2,26m
platformlengte uitgeschoven: 3,18m
platformbreedte:  1,15m
maximale werklast platform: 249kg
gewicht ca:   3264 - 3306kg
transportafmeting LBH: 2,49x1,20x2,51m
hoogte met reling ingeklapt ca: 1,94m

Schaarhoogwerker per dag  € 335 per week €715 € 540
prijs per week vanaf 4 weken

Genie Z45 XC  Knik-telescoophoogwerker
brandstof:    diesel 4x4
zelfrijdend met roteerbare jib
werkhoogte:    15,86m  
horizontaal bereik:   7,55m 
platform afmeting:  1,83 x 0,76m
machinelengte:  6,65m
machine breedte:  2,29m
machine hoogte:  2,25m
hefvermogen (max.):  454kg
eigen gewicht:   7421kg

Telescoophoogwerker per dag  € 320 per week € 800 €600
prijs per week vanaf 4 weken

Genie S45 XC TRAX
aandrijving d.m.v. 4 rupsbanden
brandstof:    diesel
geringe bodemdruk
werkhoogte:    15,72m 
maximale platformhoogte: 13,72m
zijdelingsbereik:   11,20m 
platform afmeting:  1,83 x 0,76m
transportafmeting LBH: 8,48x2,31x2,55m
transportafmeting LBH 
 met jib ingevouwen: 6,80x2,31x2,55m
maximale werklast:  454kg
eigen gewicht:   5832 - 7063kg
incl. 3KW AC generator 220V/50Hz

Telescoophoogwerker per dag  € 420 per week € 1100 € 825
prijs per week vanaf 4 weken
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Genie Z62/40 4WD kniktelescoop
brandstof:    diesel 4x4
werkhoogte:    20,87m  
horizontaal bereik:   12,42m 
platform afmeting:  1,83 x 0,76m
max. platvormhoogte: 18,87m
machinelengte:  10,88m
machine breedte:  2,49m
machine hoogte:  2,57m
hefvermogen (max.):  227kg
eigen gewicht:   10365kg
transport afmetingen, LBH 9,28x2,49x2,60m

Telescoophoogwerker per dag  € 420 per week € 1100 € 825
prijs per week vanaf 4 weken

JLG 660SJ
brandstof:    diesel 4x4
220V in de werkbak
werkhoogte:    21,90m  
horizontaal bereik:   17,30m 
platform afmeting:  1,83 x 0,76m
machinelengte:  10,88m
machine breedte:  2,49m
machine hoogte:  2,57m
hefvermogen (max.):  340kg
eigen gewicht:   12528kg

Telescoophoogwerker per dag  € 420 per week € 1100 € 825
prijs per week vanaf 4 weken

Nifty 170 HE
brandstof:    elektrisch
aandrijving accu (220V opladen)
werkhoogte:    17,1m  
zijdelingsbereik:  8,7m
afmeting platvorm:  1,10 x 0,65m
max. werklast:  200kg
tranportafmeting LxBxH: 6,2x1,65x2,15m
eigen gewicht:   2300kg

Aanhangerhoogwerker per dag  € 200 per week  €  575 € 460
prijs per week vanaf 4 weken

Avant Leguan 135 NEO 13.5m
brandstof:    benzine
motor Honda 13 pk + 230V elektromotor
rijsnelheid:   2,5 km/u
werkhoogte:    13,40m  
reikwijdte max.:   11,40m 
platform afmeting:  1,33 x 0,75m
machinelengte:  4,58m
machine breedte:  1,93m
machine hoogte:  1,33m
hefvermogen (max.):  250kg
eigen gewicht:   1650kg

Spinhoogwerker per dag  € 250 per week  € 750 € 565
prijs per week vanaf 4 weken

Avant Leguan 190  19m
brandstof:    diesel
Kubota diesel motor 14 pk 4WD
230V elektrische motor
230V in de werkbak
rijsnelheid:   2,6 km/u
werkhoogte:    19m  
platvormhoogte:  17m
reikwijdte max. 230kg: 8,1m
reikwijdte max. 120kg: 9,8m 
afmeting incl. platvorm: 4,44 x 1,25m
rotatie van het platvorm: 90 graden
zwenkbaar:   360 graden
hefvermogen (2 personen.): 230kg
eigen gewicht:   2660kg

Spinhoogwerker per dag  € 350 per week  €  1050 € 785
prijs per week vanaf 4 weken
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        AANBOUWDELEN

Sorteergrijpers per dag  €80 per week € 250

per dag  €90 per week € 270

per dag  €110 per week €310

machinegewicht 3,5 t/m 9 ton

per dag  €125 per week €500

per dag  €125 per week € 500

machinegewicht 18 t/m 22 ton

Kantelbakken per dag  €30 per week €80

per dag  €35 per week €95

per dag  €40 per week €110

per dag  €65 per week €185

machinegewicht 10 t/m 18 ton

CW0-CW10

Wortelmes per dag  €20 per week € 60
machinetransporter tandem-asser (2500 kg)
afmeting 300 x 150cm

Aanhangwagens per dag  €45 per week €135

machinegewicht 0,8 t/m 1,5 ton

        DIVERSEN

Sloophamers per dag  €75 per week € 225

per dag  €80 per week € 250

machinegewicht 1,5 t/m 3,5 ton

per dag  €110 per week €310

machinegewicht 3,5 t/m 6 ton

per dag  €120 per week €330

machinegewicht 5 t/m 9 ton

per dag  €150 per week € 600

machinegewicht 10 t/m 18 ton

per dag  €180 per week €720

machinegewicht 18 t/m 27 ton

freesbreedte:   60cm 
11 pk. Benzinemotor
handgestart
3 versnellingen vooruit en achteruit

Tuinfrees 60cm per dag  € 48 per week € 125 € 100
prijs per week vanaf 4 weken

machinegewicht 10 t/m 18 ton

machinegewicht 1,5 t/m 3,5 ton

machinegewicht 0,8 t/m 1,5 ton

machinegewicht 3,5 t/m 9 ton

Terreinhark per dag  €20 per week €45

per dag  €25 per week €60

CWO 10

CWO

per dag  €55 per week €165

machinetransporter tandem-asser (3500 kg)
afmeting 400 x 180cm

machinegewicht 0,8 t/m 1,5 ton

machinegewicht 1,5 t/m 3,5 ton

CW0-CW10

Draaikantelstuk per dag  €40 per week € 160
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Vacuümheffer/tegeltiller VTH-150-BL 200kg
220 Volt

Vacuumheffer per dag  € 55 per week € 150 € 160
prijs per week vanaf 4 weken

HM-Vacuum heffer vacuümunit benzine 1500kg
benzinemotor

Vacuumheffer per dag  € 80 per week € 250 € 185
prijs per week vanaf 4 weken

        BESTRATINGSMATERIEEL

Caterpillar CB1.7
brandstof:    diesel
hoogte:    2,40m  
breedte:   1,02m
gewicht:   1700kg
snelheid:   8,6 km/u
neerklapbare veiligheidsbeugel
sproei installatie

Wals 1,7 ton per dag  € 120 per week €480 € 360
prijs per week vanaf 4 weken

Stenenknipper

Stenenknipper per dag  € 20 per week €60

Bomag BVP18/45 trilplaat
gewicht:    91kg
Slagkracht:    18kN  
werkbreedte:   450mm
emissienorm:   stage 5

Trilplaat 91 kg per dag  € 30 per week € 99 € 79
prijs per week vanaf 4 weken

Bomag BPR 35/60 d trilplaat
gewicht:    225 kg
Slagkracht:    35kN  
werkbreedte:   600mm
emissienorm:   stage 5

Trilplaat 225 kg per dag  € 48 per week € 140 € 112
prijs per week vanaf 4 weken

Bomag BPR 60/65 D trilplaat
gewicht:    440 - 471kg
Slagkracht:    60kN  
werkbreedte:   750mm
emissienorm:   stage 5

Trilplaat 440-471 kg per dag  € 70 per week € 210 € 160
prijs per week vanaf 4 weken
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minitractor Farmtrac 26 HST
Mitsubishi 3 cyl. 24.5 PK diesel
HYDROSTAAT traploos rijden dmv 2 voetpedalen
bandenprofiel: garden-pro galaxy banden
machinebreedte:    120 cm
snelheid:     20 km/u
DOORDRAAIENDE aftakas 540 tpm
Aansluiting:    Cat. 1

        TRACTOR

Minitractor per dag  €120 per week €400 €340
prijs per week vanaf 4 weken

Aanbouwdelen tractor per dag  € 45 per week € 150 € 112,50
prijs per week vanaf 4 weken

bodemvlakker 150 cm 

weidesleep 200 cm 

woeler met rol 150 cm 

kunstmest strooier 200L 

overtopfrees 125cm 

grondfrees 125 cm 

klepelmaaier 135 cm 

cirkelmaaier 120cm/150cm

per dag  € 95 per week € 300 € 225
prijs per week vanaf 4 wekenVeegmachine 1.50m met opvangbak  

machine t/m 2,5t
werkbreedte:   150cm

Veegmachine per dag  € 75 per week € 300

Tegelriek stenenriek 1.30m giant/kubota wiellader
machine t/m 2,5t

Tegelriek per dag  € 20 per week € 80

Pelikaanbak boxer 1.40m giant/kubota wiellader
machine t/m 2,5t

Pelikaanbak per dag  € 35 per week € 105

Mestklem 1.30m giant/kubota wiellader 
machine t/m 2,5t

Mestklem per dag  € 35 per week € 105
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