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In- en verkoop van gebruikte equipment en aanbouwdelen
Voor de aanschaf van een gebruikt en
betrouwbaar aanbouwdeel bent u bij ons
aan het juiste adres. Er is altijd een divers
aanbod van gebruikte aanbouwdelen
aanwezig. Mocht de gebruikte machine van
uw keuze niet in de actuele voorraad aanwezig zijn, gaan wij graag voor u op zoek
naar de beste deal!
Wij zijn internationaal georiënteerd, dit
heeft ons aan een breed netwerk geholpen
als het gaat om de vindbaarheid van een
gebruikte machine.
MASE Trading is continue op zoek naar gebruikte aanbouwdelen en machines. Heeft u gebruikte
aanbouwdelen of overtallig materieel? Vul dan het contactformulier op onze website in of neem
telefonisch contact met ons op. Wij doen u gegarandeerd een eerlijk voorstel.

Verkoop van nieuwe aanbouwdelen
Hydraram dealer
MASE Trading is officieel Hydraram dealer voor
Midden en Zuid Nederland. Alle Hydraram
producten zijn ontworpen met de technische kennis
van ingenieurs en de jarenlange gebruikerservaring
van onze klanten. Het hele assortiment is bedoeld
om optimaal te presteren onder alle condities. Laat
u overtuigen door de prijs-kwaliteitverhouding of
vraag ons naar een referentie.

Verkoop van nieuwe aanbouwdelen voor
bouw-, sloop- en graafmachines
Uit voorraad leveren wij nieuwe aanbouwdelen voor uw
machines, zodat u juist bent uitgerust op uw projecten.
Wij doen uitsluitend zaken met gerenommeerde Europese
fabrikanten. Betrouwbare kwaliteit tegen een scherpe
prijsstelling realiseren wij door rechtstreeks bij de
fabrikanten of importeurs in te kopen. Wij geven u graag
een vrijblijvend advies.
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Verhuurservice
U vindt bij ons altijd het juiste aanbouwdeel voor uw
machine. Dit realiseren wij door onderdeel te zijn van het
grootste verhuurpark van de BeNeLux als het gaat om
aanbouwdelen en hydraulische uitrustingsstukken. Om
verschillende redenen worden er bij ons op dagelijkse
basis aanbouwdelen verhuurd: ter overbrugging van de
levering van uw nieuwe aanbouwdeel, als tijdelijke
vervanging bij een reparatie en projectmatig; waardoor
minder stilstaand kapitaal. Het inhuren van
aanbouwdelen heeft meerdere voordelen: altijd een
betrouwbare en goed onderhouden machine, geen
investering in nieuw materiaal en weinig tot geen reguliere
onderhoudskosten. De door ons verhuurde machine is
vaak niet ouder dan 2 jaar.

Onderdelen
Uw uitrustingsstukken en aanbouwdelen verrichten
zware arbeid en hebben te maken met
verschillende krachten, stof en andere vervuilingen
welke slijtage veroorzaken. Versleten onderdelen
dienen tijdig vervangen te worden om verdere schade
te voorkomen. Slijt- en reserveonderdelen zijn duur
en hebben soms lange levertijden. MASE Trading
speelt in op deze factoren door de meest
voorkomende onderdelen van alle merken voorradig
te hebben en uitsluitend zaken te doen met
betrouwbare leveran-ciers en fabrikanten. Onze
onderdelen voldoen aan alle kwaliteitseisen en zijn
scherp geprijsd.
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Productoverzicht
FX Serie

Hydraulische sloophamers
Het assortiment sloophamers van Hydraram is geschikt voor
graafmachines van 0.8 tot 150 ton eigen gewicht.
Het innovatieve ontwerp zorgt voor maximale prestaties bij een
minimum aan slijtage en onderhoud. Betrouwbare en bewezen
techniek welke zorgen voor een hoge productiviteit.

HCC Serie

Sloopscharen
Eén van de grotere Europese spelers op het gebied van sloop- en
recycle equipment is Hydraram. Op de Bauma editie 2016
presenteerde dit merk de grootste sloopschaar ter wereld. De
schaar heeft een bekopening van 3 meter en een eigen gewicht
van ca.15 ton. Gelijke technieken en materialen zijn terug te
vinden in de complete range scharen welk wij aanbieden voor
machinegewichten van 1.5 tot 200 ton.

MK Serie

Multischaren
De naam multi verwijst naar de mogelijkheid om te wisselen van
inzetstuk (bek). Het juk van de schaar kan worden voorzien van
verschillende bekken voor diverse doeleinden. Denk aan
vergruizen, slopen, knippen van staal, combinatie bekken etc.
Ervaren gebruikers wisselen van bek binnen 5 minuten.

HCS Serie

Combischaren
Een slimme schaar die u in staat stelt zowel te knippen (slopen)
als te vergruizen. Bij het knippen van het beton wordt dit gelijk
verkleind en vergruisd. De lange messen achterin de schaar
knippen eenvoudig door de zwaarste wapening heen en kunnen
worden gebruikt voor het knippen van ijzeren balk constructies.
De HCS serie is leverbaar voor graafmachines van 10 tot 90 ton.

HSS Serie

Schrootscharen
Voor het knippen van staal, leidingen, autobanden, vliegtuig
karkassen en andere metalen gebruikt men een schrootschaar.
Deze zijn van zeer goede kwaliteit en worden uitgerust met
slijtvaste messen. Wij leveren een breed scala aan
schrootscharen voor machines van 2 tot 190 ton.

HFP Serie

Starre vergruizers
Een veel voorkomend aanbouwdeel is de vergruizer. Na het
knippen of hakken vergruist men het beton en haalt hier
eventueel het wapeningsijzer uit. Een starre vergruizer is dan
een ideaal hulpmiddel. Onze vergruizers hebben wisselbare
tanden en messen. Dit scheelt aanzienlijk in de oplaskosten bij
intensief gebruik. De HFP serie is verkrijgbaar in de
machineklasse 6 tot 85 ton.

HRP Serie

Roterende vergruizers
Net even breder inzetbaar dan de starre variant. Met deze
roterende vergruizer kan men ook sloopwerkzaamheden
uitvoeren. Het gesloopte product wordt dan gelijk volledig
vergruist. De draaikrans zorgt voor een goede positionering van
de schaar ten opzichte van het te breken materiaal. Roterende
vergruizers van Hydraram zijn leverbaar voor graafmachines van
9 tot 250 ton.

HDG Serie

Sloop– en Sorteergrijpers
Het best verkochte model van Europa is onze HDG serie. Een
unieke opbouw maakt hem compact en ongelooflijk sterk. Deze
helpende hand is een must have voor elke kraan. Slopen,
sorteren, vastpakken en wegleggen, de machinist kan niet
zonder! Kies voor kwaliteit, betrouwbaarheid en een breed
leverprogramma. 23 modellen voor graafmachines van 0.7 tot
200 ton eigen gewicht.

HSB Serie

Trommelzeven
Snel en efficiënt grond zeven. De grootste trommelzeef heeft
een inhoud van maar liefst 2700 liter! Verkrijgbaar met
verschillende zeefmazen voor machines van 1.5 tot 55 ton.

HC Serie

Trilblokken
Trilbokken met een dubbel excentriek, een gesloten oliebad
en een draaiende kopplaat zijn bij ons de standaard. Voor de
grond-, weg- en waterbouw leveren wij de beste kwaliteit. Hoge
slagkracht, grote betrouwbaarheid en weinig onderhoud.
Dat zijn de belangrijkste eigenschappen van de Hydraram
trilblokken. Ook geschikt voor het zetten en trekken van
damplanken met behulp van een klem. Verkrijgbaar met een
eigen gewicht van 110 tot 1200 kg.

HDS Serie

Nevelkanonnen
Een plaatselijke regenbui op de bouwplaats voorkomt opstijgend
stof en neemt onaangename geurtjes weg. Preventief nevelen
tijdens de sloop- of opruimwerkzaamheden zijn steeds vaker de
standaard. De radiografisch bestuurbare kanonnen van
Hydraram hebben een reikwijdte tot wel 90 meter. Verkrijgbaar
als losse unit of op trailer.

HMG Serie

Magneten
We weten allemaal hoe belangrijk en lonend het is om ons afval
te scheiden. Deze hydraulische magneet trekt ijzer tussen het
puin vandaan en verdient zich op deze wijze eenvoudig terug.
De lichtste magneet weegt 780 kg en de zwaarste 2100 kg.
Voor elk kraangewicht hebben wij een passende magneet.

HTG Serie

Boomgrijpers
De HTG serie deelt zijn basis met de HDG sloop- en
sorteergrijpers. Ook deze boomgrijper behoort tot de absolute
top in Europa. Sterk, betrouwbaar en compact! 7 modellen
leverbaar voor graafmachines van 1.5 tot 50 ton. Als 2-schalen
of 7-vingerige grijper te bestellen.

HTC Serie

Boomscharen
Aanpakken, knippen en wegleggen. Voor het effectief rooien van
bomen en struikgewassen. De extra sorteerfunctie stelt u in staat
om zonder los te laten een grote boom in 3 delen te knippen.
Leverbaar voor graafmachines van 4.5 tot 35 ton. Maximale
knipdikte ø 500 mm.

HWS Serie

Boomklover

Noem het een klover of splijter, maar deze tang gaat door elke
boom. Kloven en laden, dat zijn de mogelijkheden. Op de punt
zijn de klovers voorzien van messen welke geen enkele moeite
hebben met taaie of harde boomsoorten. Verkrijgbaar voor
graafmachines van 2.5 tot 35 ton.

HSC Serie

Wortelschaar
Geen stobben meer frezen! Knip de wortelmassa rondom door
en trek in één beweging de stobben eruit. Dit kan met
graafmachines van 11 tot 20 ton.

Sloophulp

Innovatief en toepasbaar!

Sloophulp is een onderdeel van MASE Trading. Voor meer informatie kijkt u op sloophulp.nl.
Dit expansie cement helpt u geluidloos en geheel vrij van trillingen bij het slopen van
gewapend en ongewapend beton, steen en metselwerk!

Toepassingsvoorbeelden en voordelen:
•
•
•
•
•
•
•

Voor verzwakken van gewapende constructies.
Slopen van beton op moeilijk bereikbare plaatsen.
De oplossing bij strenge normen omtrent geluidsoverlast.
Dit product werkt geheel zonder trillingen.
Is zeer eenvoudig in gebruik.
Vereenvoudigd en reduceert de arbeid van machinale- en handsloopwerkzaamheden.
Deze toepassing vereist geen aanvullende certificeringen, vergunningen of andere
specifieke maatregelen.

Voor het trillingsvrij en geluidloos slopen van
beton, steen en metselwerk!
Werking:
•
•
•
•

•

Boor volgens meegeleverde handleiding een
patroon van gaten in het te breken beton of
gesteente.
Meng de expansiemortel (sloophulp) met water
tot er een egaal en vloeibaar mengsel ontstaat
(zie handleiding).
Vul de gaten af, gebruik hierbij een trechter.
Laat sloophulp (afhankelijk van de gebruikte
hoeveelheid water en de
weersomstandigheden) 6 tot 10 uur zijn werk
doen om het materiaal te breken.
Na de verstreken werkingsduur is het beton
gescheurd en verzwakt, klaar om verder
verwerkt te worden.

Het principe is vrij eenvoudig en de werking is
gebaseerd op volumevermeerdering. Het mengsel
expandeert tijdens het uithardingsproces en zal
het omliggende beton letterlijk van zich afduwen.
Hierdoor ontstaat er scheurvorming in het beton.
Ongewapend beton komt uit elkaar, gewapend
beton verliest zijn spanning en scheurt.
Voor een vrijblijvende demonstratie neemt u per
telefoon of email contact met ons op.

Sloophulp is onderdeel van:

Contact met mase trading
Wij staan altijd voor u klaar!
MASE Trading heeft zich centraal in Nederland gevestigd. Deze ligging maakt ons vanuit alle provincies
goed bereikbaar, wij zijn nooit ver bij u vandaan.
Service en betrouwbaarheid, daar draait het om. Kwaliteitsproducten, een goede advisering en het
verlenen van service vinden wij belangrijk. Heeft u een vraag over ons bedrijf, de verhuur of een
product, neem dan vrijblijvend contact met ons op. U mag van ons verwachten dat wij er alles aan
doen om u optimaal van dienst te zijn.
Graag tot ziens bij MASE Trading.

MASE Trading:

Post- & bezoekadres:
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+31 (0)6 438 132 50
info@masetrading.nl
www.masetrading.nl

Emsterweg 7
8171 PG Vaassen
The Netherlands

Linkedin: /MaseTrading
Facebook: /masetrading

