
Vlutters
voordeel

Het einde van het jaar is vaak het beste  
moment voor de aankoop van investeringsgoederen. 

Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuze.

Profiteer nu van goede inruilkortingen!

De prijzen in deze folder zijn geldig van1 november tot en met 31 december 2020.



 

Prijzen zijn exclusief BTW. 
Model- en prijswijzigingen, evenals zetfouten, voorbehouden.

Reparaties en 
jaarlijkse keuring
Of het nou een keuring is van een pbm, een boormachine, ladders, een grote ladderlift of kraan met Vlutters 
Tools & Safety heeft u één partij waar u alles kan laten keuren en repareren. Om al dat verschillende materieel te 
mogen keuren, beschikt Vlutters over alle relevante certificaten. En zijn ze een BMWT-keur gecertificeerd bedrijf. 
Bovendien zijn alle medewerkers VCA opgeleid.

 



 

Klaas Toplight 
TL21 

ladderlift

€ 17.250

De ladderlift TL21 is ontworpen als alternatief voor de opbouwlift. Bij een totaalgewicht van 
slechts 750 kg, een hefvermogen tot 200 kg en een maximum hoogte van 21 m is deze lift 
een geliefd hulpmiddel. Deze lichtgewicht kan als ongeremde aanhanger door de meeste 
personenauto’s getrokken worden. 

• Honda benzinemotor GX240 met elektrische start
• Kiepslede
• Automatisch gas
• Minimale opstelruimte
• Omklapbare dissel
• Universeel plateau

De Klaas Toplight TL21 uitvoering met Solar plateau  
is mogelijk tegen een meerprijs van € 300



 

Het basisapparaat met een hoogte van 11 meter bestaat uit ladderelementen met lichtgewicht 
aluminium lierbok, slede met valveiligheid, universeel plateau. De ladderelementen van 1 
en 2 meter zijn snel en eenvoudig zonder gereedschap te monteren. De bouwlift is voorzien 
van slappe kabelbeveiliging en een automatisch werkende afslag zowel boven als beneden. 

•  Hefvermogen tot 200 kg
•  Liftsnelheid 25 m/min

 Inruilkorting 
 minimaal € 500 retour voor uw oude/defecte lift

Geda 
Standard 
opbouwlift

€ 3.350
 



 

Geda 
Comfort 

opbouwlift

€ 3.650

De opbouw van de Geda Comfort is gelijk aan Geda Standard echter met versterkte 
ladderelementen. 

Het basisapparaat met een hoogte van 11 meter bestaat uit ladderelementen met 
lichtgewicht aluminium lierbok, slede met valveiligheid, universeel plateau.

•  Hefvermogen tot 250 kg
•  Liftsnelheid 30 m/min

 Inruilkorting 
 minimaal € 500 retour voor uw oude/defecte lift



 

Geda accu 
ladderlift 

Ook leverbaar in solar plateau uitvoering met speciaal rek tbv PV panelen 

De Geda accu opbouwlift gaat maximaal 10 m de hoogte in en is al vanaf de eerste 
verdieping inzetbaar. De goederenlift wordt opgebouwd uit ladderelementen 4500 en 2400 
mm. Deze ladderdelen zijn ook te gebruiken als reform- of rechte ladder.  

• Hefvermogen tot 120 kg
• Hefsnelheid 15m/min
• Accu 24V/10Ah EN acculader 3.0A
• Ook leverbaar t.b.v. PV panelen transport. Meerprijs 200,- 

 Inruilkorting 
 minimaal € 500 retour voor uw oude/defecte lift

€ 3.600 prijs set van 7 mtr
 

RoyalGuard plat dak 
dakrandbeveiliging

set 12 m



 

RoyalGuard plat dak 
dakrandbeveiliging

set 12 m

€ 860

RoyalGuard is een tijdelijk valbeveiligingssysteem voor platte daken. De zeer stabiele 
aluminium valbeveiligingssset kent een snelle montage en weinig onderhoud. De set 
bestaat uit relingliggers van 3 m, 5 inklapbare staanders en 5 ballastblokken.

Ook leverbaar als set voor hellend dak ( in de dakgoot hangend ) 
In 12 mtr RSS set leverbaar tegen een prijs van 3.290,- euro

 Inruilkorting 
 minimaal € 150 voor uw oude/defecte dakrandbeveiligingsset



 

Varimat V2

€ 6.700

Met behulp van de Varimat V2 lasautomaat kunt u alle met hete lucht te verwerken dakbanen 
snel en duurzaam lassen. De lasautomaat is optimaal ergonomisch in te stellen door het 
verstelbare handvat. Met de gebruiksvriendelijke en overzichtelijke e-Drive-bediening 
bestaat de mogelijkheid om op productniveau de instellingen in het apparaat vast te leggen. 

•  Snelheid: 12 m/min (afhankelijk van het te verwerken materiaal) 
•  Koolborstelloze blazer, dus lagere servicekosten
•  Constante aandrijving met geregelde elektronica
•  Standaard uitvoering is 40 mm, 80 mm is ook leverbaar
•  Vermogen: 230 / 400V en 3680/5700W

 Inruilkorting 
 minimaal € 500 voor uw oude/defecte lasautomaat

 



  

Uniroof ST 
Analoog

€ 3.300

Met de Uniroof lasautomaat kunt u vrijwel alle typen dakbanen op het vlakke dak als ook 
aan de randzone tot 100 mm lassen. De lasautomaat is compact en licht van gewicht en 
standaard uitgerust met een mondstuk en aandrukrol van 40 mm. Ook leverbaar als Uniroof 
lasautomaat AT (voor zeer afgestemde temperatuurafstelling voor o.a. TPO )
In digitale uitvoering leverbaar tegen een meerprijs van 950,- euro

•  Analoge uitvoering
•  Temperatuur instelbaar: 100 - 620 graden
•  Snelheid: 10  m/min (afhankelijk van het te verwerken materiaal)
•  Vermogen: 3450 Watt, 220 Volt
•  Afmeting: 475 x 244 x 260 mm
•  Gewicht: 17,5 kg
•  Meerprijs voor de 80 mm uitvoering

 Inruilkorting 
 minimaal € 500 voor uw oude/defecte lasautomaat



 

Amak 25 
aanhangerkraan

De ideale hulp bij verbouwingen en dakwerk in woonwijken. Compacte opstelruimte middels 
aluminium stempels. Eenvoudig te manoeuvreren door hydraulische wielaandrijving en 
slechts een as. Zuinige benzinemotor voor de kraanfunctie. Standaard met gereedschap, 
vetpomp, brandblusser en haakgewicht. Leverbaar in RAL-kleur naar wens. 

•  Totale gewicht slechts 2,5 ton
•  Max. haakhoogte 24 m
• Max. hefvermogen 650 kg
•  Afsteunbreedte 4,84 m
•  Afmeting voertuig 8,15 x 2,03 x 2,28 m

 Profiteer van hoge inruilkortingen 
 voor uw oude kraan.

€ 59.000
 



 

Amak 33 
aanhangerkraan

Telescopische dakdekkerskraan als aanhanger. De kraan met volhydraulische knikarm 
en afstempelbasis is ontwikkeld met een krachtige en zuinige Kubota dieselmotor. Deze 
aluminium kraan is eindeloos draaibaar en voorzien van een radiografische-afstandsbesturing 
met grote display. Alle kraanfuncties functioneren met last, geen hoogwerkerfunctie.
 
•  Max. haakhoogte 30 mtr
•  Max. hefvermogen 1.500 kg
•  Afsteunbreedte (min-max) 2,27 m - 5,20 m
•  Afmeting voertuig 9,18 x 2,60 m

 Profiteer van hoge inruilkortingen 
 voor uw oude kraan.

€ 88.000



 

Amak 35.3 
aanhangerkraan

Telescopische dakdekkerskraan als aanhanger. De kraan met volhydraulische knikarm 
en afstempelbasis is ontwikkeld en vervaardigd met een krachtige en zuinige Kuboat 
dieselmotor. Deze gebruiksvriendelijke aluminium kraan is eindeloos draaibaar en voorzien 
van een radiografische-afstandsbesturing met grote display. Alle kraanfuncties functioneren 
met last  Hoogwerkerfunctie mogelijk.  Vol automatische afstempeling
 
•  Max haakhoogte 33.00 m 
•  Max hefvermogen 1.500 kg
•  Lengte 9.18 m 
•  Hoogte 2.60 m
•  Afsteunbreedte (min/max) 2.27 m - 5.20 m

 Profiteer van hoge inruilkortingen 
 voor uw oude kraan.

€ 98.500
 



  

Amak 60 autokraan 
incl. vrachtwagen

Bij uitstek geschikt voor inzet in stedelijk gebied zonder grote afstelplaats. Zowel voor 
platte als ook voor hellende daken is dit de kraan die u helpt de efficiëntie op de bouwplaats 
te bevorderen en uw werkaamheden te verlichten. Inclusief hoogwerkerfunctie. Tegen 
meerprijs leverbaar op Mitsubishi Fuso 4x4 of Mercedes vrachtwagen. 

•  Max. hijsvermogen 1600m
•  Max. haakhoogte 31,50 m
•  Afsteunbreedte (min-max) 3 m - 5,49 m

 Profiteer van hoge inruilkortingen 
 voor uw oude kraan.

€ 139.000

Alle AMAK autokranen worden op de PTO as aangedreven wat zeer 
grote voordelen met zich meebrengt. Laat u informeren…



 

Amak 170 autokraan 
incl. vrachtwagen

Gebouwd op een MAN vrachtwagen. De kraan met volhydraulische knikarm en 
afstempelbasis is ontwikkeld en vervaardigd met vakkundige precisie en is voorzien van een 
PTO aandrijfconcept, waardoor ze voldoet aan de strenge veiligheidseisen. Functioneert 
ook als hoogwerker. 

•  Max haakhoogte 41 m  
•  Max. hefvermogen 5000 kg
•  Afsteunbreedte (min-max) 3.02- 5.48 m
•  Afmeting voertuig 10.73 x 2.55 x 3.75 m

 Profiteer van hoge inruilkortingen 
 voor uw oude kraan.

€ 298.000  



 

Amak 180 autokraan 
incl. vrachtwagen

Gebouwd op een MAN vrachtwagen. De kraan met volhydraulische knikarm en een 
automatische volhydraulische afstempelbasis is ontwikkeld en vervaardigd met vakkundige 
precisie en is voorzien van een volhydraulisch aandrijfconcept, waardoor ze voldoet aan de 
strengste veiligheidseisen. Dankzij zijn compacte afmetingen, een 2-assige chassis en een 
totale lengte van slechts 11.52 m komt hij op de bouwplaats waar andere kranen van deze 
prestatieklasse niet kunnen rijden! 

•  Max haakhoogte 50 m
•  Max hefvermogen 6.000 kg
•  Afsteunbreedte (min/max) 3.08 - 5.48 m
•  Voertuig afmetingen 11.52 x 2.54 x 3.99 m

 Profiteer van hoge inruilkortingen 
 voor uw oude kraan.

€ 314.000

De sterkste kraan uit de AMAK-serie
Ook leverbaar als 23 ton combinatie op 3 assen vrachtwagen



T  +31 (0)541 57 30 00
E  info@vlutters.nl
W www.vlutters.nl

Bezoekadres
Hamburgstraat 15
7575 EG 
Oldenzaal

De producten die worden getoond in de brochure zijn eveneens 
verkrijgbaar via Royal Roofing Materials dak & bouw. 

Bekijk de dichtstbijzijnde verkoopvestiging op 
www.royalroofingmaterials.com


