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Beste klant, 

Hier zijn we weer met onze nieuwsbrief en acties voor de maanden maart en april. 

ACTIE DRAAGARMSTELLING 

              

Indien u langgoed of andere volumineuze materialen wenst te stockeren dat over de volledige 
breedte beschikbaar moet zijn, kan u opteren voor een draagarmstelling of cantilever. Denk daarbij 
aan de stockage van plastic of metalen buizen, profielen, plaatmaterialen, gietstukken of houten 
platen. Ook andere zware, grote of moeilijk te hanteren materialen kunnen gestockeerd worden in 
een draagarmstelling. Een van de grote voordelen is dat een heftruck vrij kan inrijden en de goederen 
kan tillen zonder hinder te ondervinden van de stelling. Ook paletten kunnen erin afgezet worden. 

Onze draagarmstellingen zijn zeer flexibel en kunnen zowel enkel- als dubbelzijdig uitgevoerd 

worden. Bovendien kan er gekozen worden tussen Light Duty en Heavy Duty afhankelijk van de te 

stockeren goederen. Hoogtes tot 9 meter zijn mogelijk, met draagvermogens tot 13 ton per zijde per 

boom. De draagarmen kunnen worden aangepast aan materialen van uiteenlopende afmetingen en 



 

 

verschillende belastingeisen. Bovendien is de draagarmstelling stabiel, stevig en eenvoudig te 

monteren. 

In de maanden maart en april bieden we de onderstaande Heavy Duty CC draagarmstelling en Light 

Duty draagarmstelling aan in voordelig geprijsde start- en aanbouwmodules met een korting van 15% 

(prijzen excl. btw). 

 

Startmodule 1: Light Duty Cantilever 

 

2500mm hoog met 5 bomen en as/as-afstand van 1250mm. 

Armlente 

1250mm 

Normale 

prijs 

Actieprijs Armlengte 600mm Normale prijs Actieprijs 

Enkelzijdig €1167,79 €992 Enkelzijdig €864,69 €734 

Dubbelzijdig €1769,54 €1504 Dubbelzijdig €1163,39 €998 

 

AANBOUWMODULE per boom met 4 armen per zijde 

Armlengte 

1250mm 

Normale 

prijs 

Actieprijs Armlengte 

600mm 

Normale prijs Actieprijs 

Enkelzijdig €239,69 €203 Enkelzijdig €179,07 €152 

Dubbelzijdig €360,04 €306 Dubbelzijdig €238,81 €202 

 

 

 



 

 

Startmodule 2: Heavy Duty CC Cantilever 

 

Met 3 bomen, as/as-afstand van 1000mm en armen van 1250mm lang. 

Hoogte 4500mm 

en 4 armen/zijde 

Normale 

prijs 

Actieprijs Hoogte 6000mm 

en 5 armen/zijde 

Normale prijs Actieprijs 

Enkelzijdig €1474,97 €1253 Enkelzijdig €2226,79 €1892 

Dubbelzijdig €2042,87 €1736 Dubbelzijdig €2878,63 €2446 

 

AANBOUWMODULE per boom 

Hoogte 4500mm 

en 4 armen/zijde 

Normale 

prijs 

Actieprijs Hoogte 6000mm 

en 5 armen/zijde 

Normale prijs Actieprijs 

Enkelzijdig €499,01 €424 Enkelzijdig €728,45 €619 

Dubbelzijdig €688,31 €585 Dubbelzijdig €945,73 €803 

 

Beide Heavy Duty opstellingen zijn ook verkrijgbaar in een diepte van 1500 en 1800mm. Prijzen 

hiervoor zijn op aanvraag. 

Actie geldig tot en met 30/04/2016. Vermeld de nieuwsbrief bij uw aanvraag om te genieten van de 

actieprijzen. 

(Prijs excl. btw, Levering in België €85 excl. btw) 

 

 

 

 

 



 

 

WINTEROPRUIMING 
Eindereeksartikelen aan uitzonderlijke prijzen – gratis transport of gratis afhalen te Eeklo 

      

Het einde van de winter komt in zicht en wij zijn klaar voor het nieuwe seizoen. Daarom bieden we 

uitzonderlijk onze occasieloten aan met gratis afhaling in Eeklo. Ook hebben we loten met gratis 

transport vanuit ons distributiecentrum te Rochefort. Het huidige occasie-aanbod vindt u steeds op 

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

PROJECT IN DE KIJKER 

 

Luc Pauwels NV www.lucpauwels.be 
Paul Christiaenstraat 2 T +32 (0)9 344 89 60 
9960 Assenede  
      
Bij distributiebedrijf Luc Pauwels werd onze hulp ingeroepen om hun magazijn conform te maken 
volgens de Europese normen NEN-EN 15635 en de FEM-reglementering (Fédération Européenne de 
la Manutention). Deze Europese standaarden hebben betrekking tot de richtlijnen voor de 
operationele aspecten relevant aan de structurele veiligheid van opslagsystemen. In dit geval voerde 
VAMM-RACK een keuringsbezoek uit waarbij verschillende beschadigingen werden vastgesteld die 
niet abnormaal zijn gezien de activiteiten in het magazijn. Tijdens de keuring werd tevens ontdekt 
dat het magazijn niet optimaal was ingericht en dat er gebruik werd gemaakt van verschillende 
gangbreedtes. 
 
VAMM-RACK heeft daarom de indeling geoptimaliseerd zodat er een maximum aantal paletten kan 

gestockeerd worden op de beschikbare oppervlakte. Tevens werden preventieve herstellingen 

uitgevoerd om verdere beschadigingen te vermijden. Het resultaat is een veilig en goed 

georganiseerd magazijn waarbij in de mate van het mogelijke schade voorkomen wordt. Een 

jaarlijkse keuring – overigens verplicht door diezelfde Europese normen – kan gevaarlijke situaties 

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


 

 

aan het licht brengen alvorens deze problematisch worden. Aarzel niet om contact op te nemen met 

VAMM-RACK voor een afspraak om uw magazijn te laten keuren door een externe keurmeester. Een 

magazijnkeuring is mogelijk vanaf €225 excl. btw. 

 

Voor meer duiding verwijzen we graag naar onze Infobrochure betreffende de veiligheid en keuring 

van uw magazijn. 

NIEUWE TRANSPORTPRIJZEN 
We informeren u met deze nieuwsbrief eveneens omtrent onze aangepaste prijzen voor transport: 

vanwege de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens (ViaPass) vanaf 1 april 2016 zijn we 

genoodzaakt de kosten van transport binnen België op te trekken naar €85 excl. btw. 

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 
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