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GIPSPALLET KANTELBOK
In een aantal gevallen is men verplicht om de gipsplaten te kantelen
voor een gevel in verband met de sparingsgrootte in het gebouw.
Het is nog altijd zo, dat in veel situaties de gipspallets plat het
gebouw binnen kunnen worden getransporteerd. Hier is
de gipspallet kantelbok het antwoord op verticale opslag. U hoeft
hier niet de panelen één voor één rechtop te plaatsen. U zet in
deze situatie alleen die pallet/pallets verticaal die u verwerkt.

Gipspanelen met palletwagen (niet elektrisch)

Alleen de te verwerken pallet
dient te worden gekanteld

op
Zie film
L
IMEX.N

B
WWW.O

Pallet met Gips op de elektrische palletwagen
Gipspanelen worden plat op de pallet getransporteerd
en indien nodig op klossen geplaatst

Statiegeld

Verhuur p. week

Borg

Lichte bok (25 st.) per stuk

€ 20,-

n.v.t.

n.v.t.

€

20,-

Lichte bok (50 st.) per stuk

€ 22,-

n.v.t.

n.v.t.

€

22,-

Verzwaarde bok (25 st.) per stuk

€ 27,-

n.v.t.

n.v.t.

€

27,-

Verzwaarde bok (50 st.) per stuk

€ 29,-

n.v.t.

n.v.t.

€

29,-

Pallet kantelbok per set

n.v.t.

€ 75,-

€ 310,-

€ 1950,-

Elektrische palletwagen per stuk

n.v.t.

€ 260,-

€ 500,-

€ 7700,-

Houten klossen 		
€ 0,99
(t.b.v. elektrische palletwagen) per stuk

n.v.t.

n.v.t.

€

Hand palletwagen per stuk (lange lepels)

€ 38,-

€ 175,-

€

n.v.t.

Verkoopprijs

0,99
975,-

KRANEN
20 METER KRAAN
■

■

■
■
■

KORTING*
- Basis = 150 kilometer
heen en terug vanaf Almelo
- Minder dan 100 kilometer
€ 75,- korting per dag
- Minder dan 50 kilometer
€ 150,- korting per dag

KORTING*

 aximale hoogte kraan 24 meter (bij lossen voor
M
* Alleen bij 20 m. kraan
het pand tegen de gevel van max 1.500 kg)
Bij afstand kraan tot 5 meter van het pand maximale hoogte
kraan 21 meter. (bij lossen voor het pand tegen de gevel van max 1.500 kg)
Minimale afstand tot pand 4 meter
Laadvermogen excl. aanhanger 9.000 kg
Laadvermogen incl. aanhanger 20.000 kg

- minimaal 3 uur/maximaal 6 uur
- 1e uur = € 180,-**
- 2e t/m 6e uur € 59,50 p. uur
- Inclusief elektrische palletwagen/pallethaak
en kantelbak
- Meerprijs klossen onder een Gipspallet a € 0,99 p.s.
1 x 150 kilometer**
** heen en terug vanaf Almelo

27 METER KRAAN

(MET MOGELIJKHEID VOOR INPANDIG LOSSEN)
(8 bouwlagen van 3300 mm)
■

■

■

■

■

■
■
■

Maximale hoogte kraan 30 meter (bij lossen voor het pand tegen de gevel
van max 1.500 kg)
Bij afstand kraan tot 5 meter van het pand maximale hoogte kraan 27 meter
(bij inpandige lossing van max 1.500 kg)
Bij afstand kraan tot 10 meter van het pand maximale hoogte kraan 22 meter
(bij inpandige lossing van max 1.500 kg)
Bij afstand kraan tot 5 meter van het pand maximale hoogte kraan 27 meter
(bij lossen voor het pand tegen de gevel van max 1.500 kg)
Bij afstand kraan tot 10 meter van het pand maximale hoogte kraan 22 meter
(bij lossen voor het pand tegen de gevel van max 1.500 kg)
Minimale afstand tot pand 5 meter
Laadvermogen excl. aanhanger 9.000 kg
Laadvermogen incl. aanhanger 20.000 kg

- minimaal 3 uur/maximaal 6 uur
- 1e uur € 249,2e t/m 6e uur € 95,- p. uur
- Inclusief elektrische palletwagen/pallethaak
en kantelbak
- Meerprijs klossen onder een Gipspallet
a € 0,99 p.s. (6 st/pallet)

SJOUWEN
OBIMEX IS EEN NAUWE SAMENWERKING AANGEGAAN
MET WIVER LOGISTIEK PERSONEEL
Wiver is een landelijk dekkende organisatie die veel ervaring heeft met
het op de plaats brengen van bouwmaterialen op locatie.

Uurloon

Wiver werkt volgens de landelijke VCA-veiligheidseisen en de lokale eisen die u
aan hen stelt. Medewerkers zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent het gedrag)
en zijn uitgerust met de benodigde P.B.M. ‘s

€ 24,50*

LANDELIJKE
DEKKING
Groningen

VCA

Meppel
Diemen

VOG

Nieuwegein

Rijswijk
Lent
Rotterdam

OOK IN HET
WEEKEND
Eindhoven

Geleen
BOUWLOGISTIEK PERSONEEL

Contactpersoon Wiver (voor alle vestigingen)
Dhr. Marcel Aaldering 06 - 53756125
* Reistijd wordt niet gerekend binnen een straal van 50 kilometer vanaf Wiver vestiging

VOLG ONS OP:

LICHTE BOKKEN
Wanneer het niet mogelijk is gipspanelen plat of gekanteld naar binnen getransporteerd te krijgen,
dan blijft er niets anders over dan de panelen 1 voor 1 over te pakken en van de ene bok of kraan
naar de andere bok. Voor deze soort van opslag hebben wij een lichtere bok ontwikkeld. Ook kunt u
de gipspanelen van de bok of kraan verzamelen op een zware bok en het gehele pakket van 25 of 50
stuks met de electrische palletwagen verplaatsen. (Zie verzwaarde bokken)

Bok is leverbaar in
twee afmetingen
25 st panelen/bok
en 50 st panelen/bok

Lichte bok

1500 mm
Afstand bokken bij gipspanelen lengte
van 2600/2800/3000/3200/3400/3600 mm
Alle panelen staan
verticaal geplaatst
op de houten bok

VERZWAARDE BOKKEN
Wanneer zich de situatie voordoet dat gipspanelen niet plat op de pallet naar binnen kunnen worden
getransporteerd maar wel als gekanteld pakket via een sparing of opening in het gebouw, dan hebben
wij hier speciale bokken voor ontwikkeld. Met deze bok is het mogelijk om het gehele pakket vanaf
de kantelbak/haak in één keer op de bok te plaatsen, daarna kunt u met de meegeleverde elektrische
palletwagen de 25 of 50 panelen in zijn geheel wegrijden naar de juiste plek. Ook wanneer de gipspanelen 1 voor 1 door een sparing het gebouw binnenkomen is het mogelijk om ze te verzamelen op de
verzwaarde bokken waarna u ze verder transporteert met de elektrische palletwagen.
Verzwaarde bok

Houten bok met
gipspanelen

1000 mm

900 mm

Verzwaarde bok

Afstand bokken bij gipspanelen lengte
van 2600/2800/3000 mm

1100 mm
Bok is leverbaar in
twee afmetingen
25 st panelen/bok
en 50 st panelen/bok

1100 mm

Afstand bokken bij gipspanelen lengte
van 3200/3400/3600 mm

Gereedstaande
elektrische palletwagen met
twee verzwaarde bokken

Gereedstaande
(niet elektrische) palletwagen
met twee verzwaarde
bokken
LET OP: Bok mag niet meer dan 15 mm
van de vloer vrij staan en alleen worden
verplaatst als er 25 of 50 panelen
op de bok staan

Vrachtwagen
met kraan of
verreiker
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