
 

 

Beste klant, 

Hier zijn we weer met onze nieuwsbrief en acties voor de maanden juli en augustus. Houd ook onze 

andere nieuwsbrief in het oog in verband met ons jaarlijks verlof (11-31 juli). 

 

 

 



 

 

NU BINNEN: OCCASIEPALLETSTELLING IN 

WARME GALVA 

 

Exclusief in ons huidige occasieaanbod hebben we palletstellingen in warme galva van het merk 

Polypal. Wanneer u een palletstelling zoekt voor buitenopslag, is het aangewezen te opteren voor 

een warm gegalvaniseerd (of ook: thermisch verzinkt) rek. Het verzinken zorgt voor een 

beschermende laag die het metaal beschermt tegen corrosie – ideaal dus voor rekken die in alle 

weersomstandigheden worden gebruikt. Indien gewone rekken in poedercoat buiten worden 

geplaatst, zou de lak beginnen schilferen wat leidt tot roestige rekken die hun opgegeven 

draagvermogen niet meer halen. Daarnaast vinden warm gegalvaniseerde rekken ook hun weg naar 

magazijnen met speciale omstandigheden, zoals vrieshuizen of diepvriesmagazijnen. 

De ladders hebben een hoogte van 7600mm en een diepte van 1000mm, met een draagvermogen 

van 12 ton. De liggers op hun beurt hebben een lengte van 2700mm en een profielhoogte van 

100mm. De laadcapaciteit van de liggers bedraagt 2,5 ton. Indien gewenst bieden we houten platen 

van 38mm dikte aan om de niveaus toe te leggen (enkel voor gebruik binnen). Een andere optie is 

het installeren van diepteliggers om paletten te ondersteunen die extra zwaar zijn of waarvan de 

maten afwijken van de standaard. 

De voordelen van warm gegalvaniseerde rekken op een rijtje: 

 uiterst duurzaam en een lange levensduur 

 volledig weerbestendig 

 kan buiten of binnen worden gebruikt 

 vraagt minder onderhoud, dus goedkoper op lange termijn 



 

 

 de volledige constructie is beschermd, want zelfs de kleinste hoekjes worden in het 

verzinkingsproces opgenomen 

Aarzel dus niet om ons te contacteren indien u op zoek bent naar een duurzame oplossing voor 

externe opslag. Zoals gewoonlijk maken wij voor u een offerte op maat via info@vamm-rack.eu. 

OPRUIMLOTEN 

 
 

Om u tijdens deze drukke periode nog sneller te bedienen, hebben we in Eeklo een diverse reeks 

opruimloten beschikbaar aan zeer mooie prijzen. Deze loten zijn na afspraak af te halen in Eeklo 

zonder bijkomende transportkosten. Het huidige occasie-aanbod vindt u zoals steeds op 

http://www.vamm-rack.eu/nl/acties/occasie-loten 
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NIEUWE TRANSPALETTEN 

 

Naast ons occasieaanbod hefwerktuigen, bieden we ook nieuwe transpaletten aan. Hierbij hebt u de 

keuze uit de Basic en de Pro. Het Basic-instapmodel is uiterst betrouwbaar en robuust. De Pro-versie 

onderscheidt zich dankzij een meer ergonomische handgreep en is standaard uitgerust met een entry 

en exit roller voor het gemakkelijk in- en uitrijden van pallets. De Basic heeft een hefvermogen van 

2200kg, de Pro kan 2500kg heffen. De prijzen bedragen €256,50 excl. btw voor de Basic en €286,20 

excl. btw voor de Pro. Wanneer u echter 3 stuks of meer bestelt, kunnen we deze aanbieden vanaf 

€225/stuk excl. btw (Basic) en €250/stuk excl. btw (Pro). Deze prijzen zijn geldig AF depot Eeklo of 

Rochefort. 

Heeft onze nieuwsbrief uw interesse gewekt ? 

Contacteer ons via onderstaande link voor een vrijblijvende offerte: 

http://www.vamm-rack.eu/nl/contact.aspx 

 

 

VAMM-RACK SBS Burelen + toonzaal: Magazijn + atelier: 

T: +32 9 327 09 27 Sint-Laureinsesteenweg 10 Rue du Petit Granit 26 

F: +32 9 327 09 29 B – 9900 Eeklo B – 5580 Rochefort 

 

http://www.vamm-rack.eu/nl/catalogus/handling-solutions
http://www.vamm-rack.eu/nl/contact.aspx

