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Voor u ligt 'Het groene boekje'. Onze brochure met 
informatie en uitleg over de 5 bouwstenen van Boels  
die u kunnen helpen om duurzamer te bouwen. 

Oranje is het nieuwe groen
 1. Sharing is caring / 6
 2. Zero emission / 10
	 3.	Duurzaam	dichtbij	/ 14
 4. Service voorop / 18
 5. Voorloper in groen / 22

Zero emission producten
 Grondverzet / 28
 Hoogwerkers / 33
 Groenonderhoud / 40
 Andere toepassingen / 46
 

Wilt u na het lezen van deze brochure weten welke duurzame 
oplossingen voor u geschikt zijn? Neem dan contact op met uw  
Boels Accountmanager of mail direct naar groen@boels.nl.

Voorwoord
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Duurzaam bouwen en werken in Nederland verschuift  
van	vrijwillige	keuze	naar	vanzelfsprekend	en	zelfs	verplicht.	

Maatschappelijke discussies en nieuwe wet- en regelgeving versnellen  
dit proces. Het klimaatakkoord en daaruit volgende initiatieven zoals 
‘Green Deal Het Nieuwe Draaien’ richten zich op klimaatneutraal bouwen. 
Met minder uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. Het reduceren van uitstoot 
wordt een vereiste in projecten en aanbestedingen. Niet alleen op lange 
termijn vanaf 2030, maar ook al per direct. Loop geen aanbesteding 
mis en bouw duurzamer met Boels! 
 
Boels is uw partner voor duurzame huuroplossingen en advies voor 
schonere machines en materiaal. ‘Oranje is het nieuwe groen’ is daarbij 
onze belofte! Gebaseerd op 5 bouwstenen die voortkomen uit onze 
ervaring, expertise en daadkracht. 

Oranje 
is het 
nieuwe 
groen
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1.
SHARING 
IS CARING

Huren is beter 
voor het milieu

Huren	van	machines	draagt	bij	aan	een	circulaire	economie;
gebruiken	in	plaats	van	bezitten.	Optimale	bezetting	en	efficiënte	
inzet van machines zorgen voor 30%-50% minder CO2-uitstoot 

(volgens onderzoek van de European Rental Association). 
Bovendien staan machines minder vaak ongebruikt stil.  
Uit	verschillende	huurvormen	voor	korte	en	lange	termijn,	 
zoals	shortlease	en	outsourcing,	kiest	u	bij	Boels	de	 

optimale huuroplossing qua gebruik en kosten.
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Showcase

ZERO EMISSION HUUROPLOSSING OP MAAT  
VOOR TOTAALAANNEMER KRINKELS

Steeds	meer	bedrijven	merken	dat	de	vraag	naar	duurzaam	werken	 
en	bouwen	stijgt.	Het	aanschaffen	van	een	volledig	nieuwe	lijn	zero
emission	machines	is	echter	prijzig.	Huren	is	dé	oplossing.	En	Boels	 
de juiste partner.

Dat	ontdekte	ook	Krinkels,	een	totaalaannemer	op	het	gebied	van	
groen,	infra,	water	en	sport	met	veel	opdrachtgevers	in	de	publieke	
sector.	Zero	emission	gereedschappen	die	zo	min	mogelijk	overlast	
geven	in	woonwijken	en	openbare	locaties	zijn	meer	dan	gewenst.	

Om	zo	snel	mogelijk	te	kunnen	werken	conform	de	eisen	die	hun	
opdrachtgevers	stellen	aan	duurzaamheid,	koos	Krinkels	voor	een	 
full-service	shortlease	huuroplossing.	Boels	regelt	de	aanschaf,	 
de	distributie	en	neemt	het	jaarlijkse	serviceonderhoud	uit	handen.	 
Ook	maakt	huren	mogelijk	dat	de	werknemers	van	Krinkels	altijd	 
met	de	nieuwste	gereedschappen	werken	die	voorzien	zijn	van	de	
laatste innovaties.
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Boels Shortlease
Dé huuroplossing voor 1, 
2 of 3 jaar. 
•  Huren voor een langere  

periode (vanaf 1 jaar).
•  Op maat huren voor een  

vast bedrag per maand.
•  A-merken garanderen  

kwaliteit en de hoogste 
veiligheidsstandaard.

•  All-in: verzekeringen,  
reparaties, onderhoud etc.

•  Vervangende apparatuur  
bij uitval, reparatie en 

 keuringen.
•  Optioneel in de kleur van  

uw bedrijf.

Boels Outsourcing
Een compleet nieuwe manier  
om uw materieel te beheren. 
•  Beheer van machines en   

materieel door Boels.
•  Geheel of gedeeltelijk 

uitbesteden.
•  Optimale verhouding  

tussen gebruik en kosten.
•  Steeds conform de  

veiligheidsnormen en 
keuringseisen.

•  Maximale beschikbaarheid  
en expertise.

Het	maatwerk	van	Boels	garandeert	de	meest	efficiënte	oplossing	
voor	uw	specifieke	huurbehoefte.	Van	direct	huren	voor	een	dag	tot	
volledige outsourcing voor meerdere jaren. Van huren op maat voor 
een vast bedrag per maand tot een vast verhuurpunt op locatie.

Voor elke huurbehoefte 
een oplossing op maat!

Informeer direct naar de mogelijkheden bij uw Boels Accountmanager 
of mail naar groen@boels.nl.
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2.
ZERO 

EMISSION

Bij	Boels	kiest	u	uit	het	grootste	assortiment	zero	emission	machines,
aangevuld met hybride alternatieven. Daarnaast hebben we de  

nieuwste Stage V brandstof machines wanneer er geen geschikte  
zero emission machine is. Boels biedt een jong en breed assortiment 

met	alle	producten	voor	uw	huurbehoeftes	onder	één	dak.	Een	greep	uit	
het aanbod van onze zero emission producten vindt u vanaf pagina 27.

Meer machines met 
minder of geen uitstoot
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ZERO EMISSION HUUROPLOSSING?  
BIJ BOELS BENT U AAN HET JUISTE ADRES

Bas voor den Dag, Manager Fleet Investments & Procurement: 
 “De ontwikkeling van accu’s gaat razendsnel. Tegenwoordig worden 
krachtige accu’s geproduceerd die ook een langere gebruiksduur 
hebben. Het is een veelvoorkomende aanname dat accu-aangedreven 
machines minder kracht leveren. Maar zero emission machines 
hoeven zeker niet in kracht onder te doen voor brandstof aangedreven 
machines. Een goed voorbeeld hiervan is onze elektrische 
graafmachine,	die	bij	praktijktests	erg	goed	uit	de	verf	kwam.”

Ook dit jaar breidt Boels de elektrische en accu-aangedreven vloot uit. 
Lees het hele artikel op: boels.nl/groen
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1. Schoon
Zero emission machines dragen 
bij aan een schoner milieu. 
Minder uitstoot helpt daarbij om 
vergunningen en aanbestedingen 
te verkrijgen.

2. Prestaties
Ze zijn in veel toepassingen ver- 
gelijkbaar met brandstofmotoren.

3. Binnen gebruik
Machines met een accu zijn ook 
binnen te gebruiken, bijvoorbeeld 
in een tunnel of parkeergarage.

4. Geluidsarm
Zero emission machines zijn 
geluidsarm. Daardoor zijn ze 
zeer geschikt om ’s nachts mee 
te werken, of naast scholen en 
ziekenhuizen. 

5. Geen lekkages
Zero emission machines lekken 
niet (geen vervuiling).

6. Minder onderhoud
Zero emission machines zijn 
onderhoudsvriendelijk. Dat 
betekent minder onderhoud- 
stops en daardoor een betere 
continuïteit van het bedrijfsproces. 
Onderhoud is tevens goedkoper.

7. Niet stationair
Deze machines hebben in de 
praktijk minder draaiuren. Is een 
elektrische machine uit, dan is 
hij uit. Brandstofmachines lopen 
doorgaans stationair langer door.

8. Geen brandstoflogistiek
Er is geen brandstoflogistiek  
op locatie nodig.

8 voordelen  
van de inzet van 
zero emission 
machines
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3.
DUURZAAM 
DICHTBIJ

Efficiënte	logistiek	
altijd	in	de	buurt	

Huur	lokaal	bij	meer	dan	130	Boels	vestigingen	in	Nederland.	 
Boels	is	altijd	dichtbij;	dat	bespaart	tijd,	kosten	en	uitstoot.	 

Door	ons	grote	netwerk	van	vestigingen	en	hubs	zijn	
transportafstanden	altijd	kort	en	efficiënt.	We	combineren	 
daarbij	de	aan-	en	afvoer	van	machines	zo	veel	mogelijk,	 

ook om de CO2-uitstoot	tijdens	transport	te	beperken.
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Showcase 

TOTAALPAKKET BOELS  
INGEZET BIJ RENOVATIE  
STADSKANTOOR TILBURG

IJzersterke	service	&	duurzaam	transport	
In het centrum van Tilburg wordt momenteel 
het Stadskantoor gerenoveerd. Boels is 
totaalleverancier van al het verhuurmateriaal 
voor dit project. Het pand wordt volgens 
BREEAM	richtlijnen	duurzaam	gerenoveerd	
met onder andere zonnepanelen op het dak en 
ledverlichting	in	het	hele	gebouw.	Ook	tijdens	 
de bouw ligt de nadruk op duurzaamheid. 
De aan- en afvoer van materialen worden 
gecombineerd om de CO2-uitstoot	tijdens 
 transport te verminderen. Al het verhuur-
materieel levert Boels dan ook vanuit lokale 
depots.

Depotmanager	Martijn	van	Wanrooy	coördineert	
alle huurmaterialen. “Ik heb goed contact met 
BAM	en	alle	onderaannemers.	Bijzonder	aan	
deze samenwerking is dat de onderaannemers 
meeliften op afspraken die we met hoofd-
aannemer BAM hebben gemaakt. 80% van de 
onderaannemers maakt daar gebruik van.  
Wij	kunnen	daardoor	gericht	en	goed	advies	
geven over welke machines ze het beste kunnen 
gebruiken. En we kunnen al het materiaal 
tegelijk	leveren,	wat	de	transportkosten	en	 
CO2-uitstoot ten goede komt“.

Lees meer over dit project op: boels.nl/groen
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4.
SERVICE 
VOOROP

Advies en 
oplossingen op maat

Duurzame	oplossingen	zijn	maatwerk.	Enkel	de	juiste	machine	 
voor het juiste werk en optimaal gebruik ervan resulteren in  

minder	uitstoot.	Voor	het	juiste	advies	kunt	u	bij	Boels	vertrouwen	
op meer dan 40 jaar ervaring en expertise. Onze machines worden 
vakkundig	onderhouden	en	gekeurd	zodat	u	ze	schoon	en	efficiënt	
kunt	gebruiken.	Voor	minder	uitstoot	bij	brandstof	aangedreven	
machines kunt u daarnaast kiezen uit alternatieve brandstoffen  
zoals	GTL	en	Aspen.	Dat	is	de	ijzersterke	service	van	Boels!
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Showcase 

BOELS LEVERT ZERO EMISSION MACHINES  
AAN BELGISCHE SCALE-UP 

100% duurzaam, 100% elektrische huuroplossing
Het	Belgische	Aerocircular,	dat	vliegtuigen	demonteert	voor	recycling	
en up-cycling streeft naar 100% circulariteit en duurzame end-of-life 
oplossingen.	Vandaar	dat	alleen	elektrische	machines	worden	ingezet	bij	
de ontmanteling van vliegtuigen. Elektrische machines stoten immers 
geen CO2	en	stikstof	uit	en	dragen	zo	bij	aan	een	schoner	milieu.	Het	
brede assortiment aan elektrische machines en het feit dat al het 
benodigde	huurmateriaal	op	één	plek	kan	worden	gehuurd,	is	dé	reden	
voor de samenwerking met Boels.

Lorenzo	De	Block,	Area	Accountmanager	bij	Boels:	“Het	komt	nog	niet	
vaak voor dat we de vraag voor een volledig duurzame huuroplossing 
krijgen.	Een	kans	die	we	met	beide	handen	aangrijpen,	want	onze	
elektrische	verhuurvloot	is	groot.	Iets	wat	nog	weinig	bedrijven	weten.”

Lees meer over dit project op: boels.nl/groen
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Power & HVAC
Boels Power & HVAC verzorgt een 
betrouwbare energie-, verlichting- 
en klimaatvoorziening op maat 
voor uw project.

Industrial
Bent u actief binnen de industrie 
of petrochemie? Boels Industrial 
verzorgt een passend aanbod dat 
voldoet aan alle eisen. 

Sanitation
Boels Sanitation verzorgt uw 
sanitaire voorzieningen van toilet 
tot doucheruimte voor bouw, 
industrie en events. 

Access Management
Efficiënt toegangsbeheer neemt 
vele zorgen weg. Met de producten 
van IQ Pass heeft u controle over 
uw terrein.

Site Accommodation
Boels biedt modulaire huisvesting  
op kleine en grote schaal. Uw complete  
project wordt ondersteund met de 
specialistische kennis van Boels.

Survey & Laser
Boels Survey & Laser is uw specialist  
voor de verhuur en service van 
professionele meetinstrumenten  
voor maatvoering en veiligheid.

Site Security
Zicht houden op uw locatie, ook  
wanneer u niet aanwezig bent?  
Boels zorgt voor tijdelijke bewaking  
van uw terrein of gebouw.

Traffic Service
Gespecialiseerd in de verhuur van  
outdoor mobiele informatievoor-
zieningen bij wegwerkzaamheden,  
met de tekstkar als absolute  
eyecatcher.

Boels heeft een groot aantal specialismen en specialistische vestigingen. 
Hierdoor	kunnen	wij	u	op	elk	vakgebied	adviseren	over	duurzaamheid	en	
hebben	wij	zero	emission	oplossingen.	Hieronder	vindt	u	een	selectie.

Boels, dé specialist  
voor elk project

Bekijk alle specialismen en meer informatie op: boels.nl/specialismen
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5.
VOORLOPER  

IN GROEN
Direct toegang tot 

duurzame innovaties

Als	marktleider	in	Europa	heeft	Boels	bij	machinefabrikanten	direct
toegang	tot	nieuwe	machines,	prototypes	en	co-ontwikkeling.
Hierdoor	kunnen	we	als	eerste	de	nieuwste,	duurzame	machines	

aanbieden. Boels investeert continu in het vernieuwen van de
huurvloot met de nieuwste modellen en innovaties die gebruik en 
verbruik	inzichtelijk	kunnen	maken.	Dat	zorgt	ervoor	dat we de  
jongste	huurvloot	van	Europa	hebben	en	voorop	blijven	lopen.



24



24
25

INZICHT IN GEBRUIKSGEGEVENS  
MET TELEMATICAOPLOSSING 

Met op afstand uitleesbare besturings- en 
controlesystemen kunnen machines veel 
kostenefficiënter	wordt	ingezet.	Alle	infor-
matie die met behulp van telematica uit een 
machine	wordt	gehaald,	levert	veel	voordeel	
en waardevolle kennis op. Zoals het gebruiks-
patroon,	onderhoud,	brandstofniveau,	
temperatuur,	AdBlue-level	en	werking	van	
aftertreatment systemen.

Als een machine een constante piekbelasting 
meet,	is	dit	waardevolle	informatie	voor	
proactief onderhoud. Zo worden onnodige 
reparatiekosten	vermeden,	wordt	de	levens- 
duur van de machine verlengd en bent u als 
klant	altijd	verzekerd	van	een	machine	die	 
optimaal	functioneert	met	zo	min	mogelijk	
uitstoot. Boels heeft al ruim 20.000 nieuwe 
machines laten voorzien van telematica-
oplossingen. 

Informeer	naar	de	mogelijkheden	van	
deze	telematicaoplossingen	bij	uw	
accountmanager. 
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Zero
emission
producten

Grondverzet / 28
Graafmachines,	trilplaten,	
dumpers

Hoogwerkers / 33
Schaarhoogwerkers,	
kniktelescoophoogwerkers,	
personenliften

Groenonderhoud / 40
Heggenscharen,	bermmaaiers,	
kettingzagen,	bladblazers

Andere toepassingen / 46
Steen-	&	betonbewerken,	boren	
&	breken,	hef-	&	hijstechniek,	
compressoren,	luchtgereedschap,	
transport	&	handling,	tekstkarren,	
energie	&	verlichting	
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Kijk voor alle technische specificaties op boels.nl

• Gebruiksduur accu:  
tot 5 uur

• Oplaadduur accu's:  
6 uur

•  Bakinhoud 0,65m³ 
•  Hefkracht 1750 kg

Productcode: 13180

WIELLADER 4,3 TON, ACCU

Krachtige elektrische wiellader met 
besturing op alle wielen.	Makkelijk	
werken in ruimtes waar lawaai en 
rookgassen overlast geven of zelfs 
ongewenst zijn	zoals	bijvoorbeeld	
in	binnensteden,	rondom	hotels	en	
ziekenhuizen of zelfs in gebouwen. 
Bijzonder	wendbaar	en	stabiel	 
door besturing op alle wielen.

GRONDVERZET
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Tip: gebruik de productcode in de zoekbalk op de website

MINIDUMPER 450 KG

Een uiterst wendbare en soepel 
te bedienen vierwiel gedreven 
wieldumper. Elektrische aandrijving, 
daardoor geluidsarm.
•  Elektrische 4x4 aandrijving
• Gebruiksduur accu: 8 uur
•  Oplaadduur: 8 uur

WIELLADER 2,2 TON, ACCU

Compacte elektrische wiellader. 
Geschikt om in te zetten bij projecten 
met gesloten ruimten waar uitstoot 
ongewenst is.
•  Hefkracht: 1250 kg 
•  Bakinhoud 0,4 m³
•  Gebruiksduur accu: 5 uur

Productcode: 13181

Productcode: 13768

Productcode: 13170

RUPSDUMPER 1 TON ELEKTRISCH

Compacte dumper met rupsbanden. 
Staand te bedienen.
• Laadvermogen: 1000kg
• Gebruiksduur accu: 8 uur
• Oplaadduur: 4 uur

GRONDVERZET
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Kijk voor alle technische specificaties op boels.nl

Met deze graafmachine (met 
canopy) kun je een hele dag  
werken op één batterijlading. 
Vooral geschikt voor binnen  
de bebouwde kom, in gesloten 
ruimtes en in gebieden waar 
grenzen gesteld zijn aan de 
motoruitstoot of aan het 
geluidsniveau.

• Geluidsarm
• Gebruiksduur accu:  

8 uur
• Mechanisch  

snelwisselsysteem 
CW05 / SW01

• Graafbereik: 3,8 meter

Productcode: 12269

GRAAFMACHINE 1,9 TON, ACCU

GRONDVERZET
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Tip: gebruik de productcode in de zoekbalk op de website

TRANSPORTBAND 6M

Mobiel, licht van gewicht en geschikt 
voor grote projecten. Voor zand, 
grond, bouwafval en grondstoffen.
•  Snelle installatie
• Maximale capaciteit: 150 ton/uur
• Optioneel met wielset en 

vultrechter of schudzeef

TRANSPORTBAND 3M

Stevig, schakelbaar en met hoog 
rendement.
•  Gegalvaniseerd stalen frame 
•  Optioneel met bokje en vultrechter
•  Maximale capaciteit: 50 ton/uur
•  Maximale stijghoek: 40 graden
•  Aansluiting 240V

Productcode: 12199

Productcode: 12010

GRONDVERZET
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Kijk voor alle technische specificaties op boels.nl

TRILPLAAT 25 KN, ACCU 

•  Toepasbaar in wegen-, tuin,  
en landschapsbouw

•   Aantrillen van asfalt, grond,  
stol, zand en staatstenen

•  Gebruiksduur accu: 0,5-1 uur
•  Oplaadduur: 1 uur
•  Inclusief 2 accu's (1.000 Wh)

GRONDVERZET

TRILPLAAT 14 KN, 80 KG, ELEKTRISCH

Elektrische trilplaat die werkt zonder 
benzine, olie en filters.
• Aantrillen van grond, stol, zand, 

klinkers en warm en koud asfalt
• Verdichten in krappe 

werkomstandigheden
• Met wielset

TRILSTAMPER 18 KN

• Aantrillen van grond, stol, zand, 
klinkers en warm en koud asfalt

• Verdichten in krappe 
werkomstandigheden

• Gebruiksduur accu: 0,5 uur
•  Oplaadduur: 1 uur
•  Inclusief 2 accu's (1.000 Wh)

Productcode: 12468

Productcode: 12273

Productcode: 12775
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Tip: gebruik de productcode in de zoekbalk op de website

PERSONENLIFTEN

HOOGWERKERS

Bij Boels bieden we een 
uitgebreid assortiment 
compacte personenliften die 
eenvoudig te transporteren 
zijn. De grote werkhoogte 
maakt ze zeer geschikt voor 
onderhouds-, service- en 
montagewerkzaamheden.

Productcode: 13314

Product-
code

Merk Model Max. werk- 
hoogte (m)

Max. werk- 
last (kg)

Aandrijving

18084 JLG Pecolift 3,5 150 manueel

18094 JLG Ecolift 4,2 150 manueel

18045 JLG Nano SP 4,5 200 accu

18017 Bravi Leonardo HD 4,9 180 accu

18095 JLG Power Tower 5,1 250 accu

18043 Snorkel TM12E 5,6 227 accu

18038 JLG 20MVL 8 160 accu

18042 JLG Toucan 8E 8,2 200 accu

13314 JLG Toucan 10E 10,1 200 accu

18056 JLG Toucan 12E 12 200 accu
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Kijk voor alle technische specificaties op boels.nl

SCHAARHOOGWERKERS

HOOGWERKERS

Onze zeer wendbare 
elektrische schaarhoog-
werkers zijn vooral bedoeld 
om recht onder de werkzaam-
heden of langs vlakke gevels 
en wanden te plaatsen. Ze 
zijn doorgaans minder groot 
dan telescoophoogwerkers, 
maar hebben vaak een groter 
hefvermogen. Door hun grotere 
platform bieden ze ook meer 
werkruimte. U kunt er mensen 
en materialen veilig mee naar 
de gewenste hoogte brengen 
om er allerlei werkzaamheden 
te verrichten. Een elektrische 
schaarhoogwerker is voorzien 
van een accu en is met name 
geschikt voor binnenwerk.

Productcode: 18080



34
35

Tip: gebruik de productcode in de zoekbalk op de website

HOOGWERKERS

Product-
code

Merk Model Max. werk- 
hoogte (m)

Max. werk- 
last (kg)

Aandrijving

12098 Skyjack SJIII-3219 7,8 227 accu

12051 Skyjack SJIII-3220 8,1 408 accu

12052 Skyjack SJIII-4626 9,9 454 accu

18081 Skyjack SJIII-3226 9,9 227 accu

18055 Skyjack SJIII-4632 11,7 317 accu

18091 JLG M3369 12 450 hybride

18046 JLG 3369LE 12 450 accu

18072 Skyjack SJ6832RTE 12 454 hybride, 4x4

18020 Skyjack SJIII-4740 13,8 227 accu

18024 JLG 4069LE 14,2 360 accu

18047 PB S151-19E 15,3 500 accu

18009 PB S160-24E 16 800 accu

18090 Airo X16EW 15,9 250 accu

18069 JLG 153-12 17,3 500 accu

18053 PB S195-12ES 19,6 600 accu

18080 PB S225-12ES 22,5 450 accu

Productcode: 12098 Productcode: 18072 Productcode: 18024
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Kijk voor alle technische specificaties op boels.nl

KNIKTELESCOOPHOOGWERKERS

HOOGWERKERS

Onze zelfrijdende 
kniktelescoophoogwerkers 
hebben een zeer variabel 
bereik en een hoge 
wendbaarheid. Dat maakt 
ze bijzonder geschikt 
voor werkzaamheden in 
bijvoorbeeld magazijn en 
fabriekshallen of boven 
productielijnen. De meeste 
hoogwerkers zijn voorzien 
van JIB voor makkelijke 
positionering. Voor 
plaatsen waar weinig ruimte 
beschikbaar is, bestaan  
extra smalle hoogwerkers. 
De hoogwerkers op accu  
zijn ideaal voor binnen of  
op locaties waar stilte  
en/of weinig emissies een 
noodzaak zijn.

Productcode: 12054

HOOGWERKERS
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Product-
code

Merk Model Max. werk- 
hoogte (m)

Max. reik-
wijdte (m)

Aandrijving

18028 JLG E300AJP 11 6,1 accu

12073 Nifty HR12DE 12,2 6,1 hybride, 4x4

12082 Nifty HR12NDC 12,2 6,1 accu

18023 JLG E400AJPn 14,2 6,8 accu

12054 JLG E450AJ 15,7 7,2 accu

12070 Nifty HR17 17,2 9,4 hybride, 4x4

12069 Nifty HR17N 17 9,7 accu

18037 JLG M600JP 20,4 13,5 hybride

12071 Nifty HR21 AWD 20,8 12,5 hybride, 4x4

Productcode: 18028 Productcode: 12071

HOOGWERKERS
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AANHANGERHOOGWERKERS

Product-
code

Merk Model Max. werk- 
hoogte (m)

Max. reik- 
wijdte(m)

Aandrijving

12043 Nifty 120T 12,2 6,1 elektrisch

12059 Nifty 170 17,1 8,7 elektrisch

18073 Nifty 210 21 12 hybride

Onze aanhangerhoogwerkers zijn gemakkelijk verplaatsbaar 
en voorzien van een kniktelescooparm. Dat maakt ze bijzonder 
geschikt voor het verrichten van hoogtewerkzaamheden op 
verschillende locaties.

Productcode: 18073

HOOGWERKERS
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Tip: gebruik de productcode in de zoekbalk op de website

Door hun compacte bouw en het lage eigen gewicht, en dus 
minimale bodemdruk, bieden deze machines de ideale oplossing 
voor binnen- en buitenwerkzaamheden met een delicaat karakter.

Product-
code

Merk Model Max. werk- 
hoogte (m)

Max. reik- 
wijdte(m)

Aandrijving

18064 Easylift R130 12,2 6,5 hybride

18065 Easylift R160 15,6 7,5 hybride

18066 Easylift R190 18,5 11 hybride

18074 JLG X23J 23,1 11,1 hybride

18075 Ruthmann Bluelift SA31 31 17,3 hybride

SPINHOOGWERKERS

Productcode: 18075

HOOGWERKERS
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GROENONDERHOUD

MINIDUMPER 490 KG ACCU + FLATBED

Een uiterst wendbare en soepel 
te bedienen vierwiel gedreven 
wieldumper. Elektrische 
aandrijving, daardoor geluidsarm.

• Elektrische 4x4  
aandrijving

• Gebruiksduur accu
•  Oplaadduur: 8 uur
•  Verkrijgbaar met  

kiepbak

Productcode: 13768

MACHINE ORANJE MAKEN
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Tip: gebruik de productcode in de zoekbalk op de website

STOKZAAG, ACCU 

Duurzaam , ergonomisch en stil. 
Ideaal voor elke locatie op elk 
moment van de dag.
• Accu wordt los van de machine 

verhuurd

Productcode: 12276

Productcode: 12296

GROENONDERHOUD

HEGGENSCHAAR 60 CM, ACCU 

Lichte en stille accu heggenschaar met
dubbele messenbalk met een nieuwe
speciale motor en nieuwe krachtige 
accu om uw werktijd te maximaliseren.
• Accu wordt los van de machine 

verhuurd
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• SavE modus zorgt voor een  
optimale bedrijfstijd

•    Eén accu staat gelijk aan één 
tank benzine qua werkduur

•     Geluidsarm
•     Accu wordt los van de  

machine verhuurd

Productcode: 12275

BERMMAAIER PRO, ACCU

GROENONDERHOUD
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Tip: gebruik de productcode in de zoekbalk op de website

Productcode: 12298

BERMMAAIER, ACCU

• SavE modus zorgt voor een optimale 
bedrijfstijd

• Eén accu staat gelijk aan één tank 
benzine qua werkduur

• Voorzien van comfortabel draagtuig
• Geluidsarm
• Accu wordt los van de machine verhuurd

Productcode: 12297

BLADBLAZER , ACCU

• SavE modus zorgt voor een optimale 
bedrijfstijd

• Eén accu staat gelijk aan één tank  
benzine qua werkduur

• Met power boost modus
•   Lichtgewicht
•   Geluidsarm
•   Accu wordt los van de machine verhuurd

RUGGEDRAGEN BLADBLAZER PRO, 
ACCU

Krachtige, ergonomische ruggedragen 
bladblazer. Veel vermogen, lage 
trillingen, laag geluidniveau en zeer 
krachtig met een blaaskracht van (21N).
• Accu wordt los van de machine 

verhuurd
• Eenvoudig te bedienen
Productcode: 12277

GROENONDERHOUD
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KETTINGZAAG 35 CM, ACCU

•    Accu wordt los van  
de machine verhuurd

• Lichtgewicht
• Stil en trillingsarm
•  Verwisselbare accu's

Productcode: 12295

Perfecte kettingzaag voor alle 
snoeiwerkzaamheden. De machine 
is robuust, licht van gewicht 
en heeft zeer hoge prestaties. 
De accu kettingzaag haalt een 
kettingsnelheid van 20 meter per 
seconde. Dankzij zijn ergonomische 
ontwerp is hij zeer eenvoudig te 
bedienen. De machine is stil en 
trillingsarm en o.a. daarom altijd 
en overal inzetbaar. Omdat de 
oplaadtijd korter is dan de normale 
bedrijfstijd, kunt u met twee accu’s 
non-stop doorwerken.

GROENONDERHOUD
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ACCU 31,1 AH/ 36 V 

• Geschikt voor langdurig werk
•  Voorzien van LED-indicatoren
• Spatwaterdicht
•   I.c.m. accu backpack houder (12274) 

en oplaadpakket (12267)
•  Te gebruiken op alle accu 

tuinmachines

Productcode: 12281

Productcode: 12290

ACCUPAKKET 5,2 AH/ 36V (2 ACCU’S / 
1 LADER)

Het accupakket bestaat uit twee accu’s
en 1 lader in een beschermbox. Dankzij
de “1 battery fits all” technologie zijn de
accu’s in al onze accu-tuinmachines te
gebruiken m.u.v. de accu ruggedragen
bladblazer.

ACCU'S
Met de "one-battery fits all" technologie hoeft u niet bij iedere 
machine een los accupakket te huren. Het wisselen van een 
accu is sneller en eenvoudiger dan het bijvullen van brandstof. 
Daarnaast heeft u geen brandstofvoorraden meer nodig wat het 
risico op brand vermindert en de kosten verlaagt. Verder hoeven 
u en uw omgeving niet in schadelijke dampen te werken.

GROENONDERHOUD
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DOORSLIJPER 230 MM, ACCU 

• Uitrustbaar met carburundum 
doorslijpschijven of diamant-

 zaagbladen
•     Stofadaptor met vacuümpoort 

los verkrijgbaar
• Uniek waterdoseringssysteem
•  Nat of droog te gebruiken

Productcode: 11196

Eenvoudig te bedienen 
lichtgewicht doorslijper met 
hoge prestaties. De accu 
doorslijper is trillingsarm en 
geschikt voor het zagen van 
beton- en steenproducten 
zoals: dakpannen, tegels, 
betonplaten, maar ook 
metalen zoals betonijzer, 
steigerbuizen, etc.

ANDERE TOEPASSINGEN / STEEN- & BETONBEWERKEN
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SLOOPROBOT 15 KW 400V

Slopen op afstand doet u veilig en 
nauwkeurig met een slooprobot.
• Draadloze bediening
• Deskundige instructie, begeleiding en 

advies door onze betonspecialisten
• Dezelfde capaciteit als een sloopkraan 

van 3,5 ton

SLOOPROBOT 22 KW 400V

Slopen op afstand doet u veilig en 
nauwkeurig met een slooprobot.
• Draadloze bediening
• Deskundige instructie, begeleiding en 

advies door onze betonspecialisten
• Dezelfde capaciteit als een sloopkraan 

van 8 ton

Productcode: 11169

Productcode: 11168

Productcode: 18067

MINIKRAAN 9,5 METER 

Onze minihijskranen zijn de perfecte 
oplossing voor werk in nauwe ruimtes.
• Geschikt voor binnen en buiten
• Hijshoogte met jib te verhogen naar 

15,1 meter
•  Max. capaciteit: 2.400 kg

 BOREN & BREKEN, HEF- & HIJSTECHNIEK / ANDERE TOEPASSINGEN
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ELEKTROCOMPRESSOR 2,5 M³ 

Geschikt voor plaatsen waar geen 
uitstoot is toegestaan, zoals in 
milieuzones, tunnels of gebouwen.
• Laag geluidsniveau
• Werkdruk: 7 bar

Productcode: 10662

Productcode: 10663

ELEKTROCOMPRESSOR 5M³ 

Geschikt voor plaatsen waar geen 
uitstoot is toegestaan, zoals in 
milieuzones, tunnels of gebouwen.
• Laag geluidsniveau
• Werkdruk: 7/10 bar

ANDERE TOEPASSINGEN / COMPRESSOREN

ELEKTROCOMPRESSOR 7M³ 

Geschikt voor plaatsen waar geen 
uitstoot is toegestaan, zoals in 
milieuzones, tunnels of gebouwen.
• Laag geluidsniveau
• Werkdruk: 5/12 bar

Productcode: 10666
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FLEXMOVER 1.250 KG 

Ergonomisch transportmiddel om 
materiaal te vervoeren.
• Lekvrije foam filled banden
• Krachtige elektrische motor met 

magnetisch remsysteem
• Compact en robuust
• Gemakkelijk te bedienen

BREEKHAMER LUCHT 

Geschikt voor middel-zwaar tot zwaar 
breekwerk zoals het slopen van stenen 
en betonnen muren en het wegbreken 
van allerlei soorten vloeren.
•  Verkrijgbaarbaar in 5 kg, 10 kg of 20 kg
•  Geen uitstoot in combinatie met   

Elektrocompressor

Productcode: 
10743 (5kg), 10705 (10kg), 10706 (20kg)

Productcode: 11836

Productcode: 15523

SITE CARRIER 4WD ELEKTRISCH 

Snel en geruisloos van A naar B.
• Laag geluidsniveau door elektromotor
• Geschikt voor ruw terrein
• Vierwielaandrijving
• Trekhaak
• Voor 4 personen

 LUCHTGEREEDSCHAP, TRANSPORT & HANDLING / ANDERE TOEPASSINGEN
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PALLETTRUCK 2 TON MEELOOP 
ELEKTRISCH 

Geschikt voor ladingen die te zwaar  
zijn voor een palletwagen.
• Compact en wendbaar
• Hoge batterijcapaciteit, incl. 

acculader

PALLETTRUCK 2,2 TON STAAND 
ELEKTRISCH 

Elektrische pallettruck met staanplaats. 
Door hoge rijsnelheid geschikt voor 
grotere afstanden.
• Compact en wendbaar
• Hoge batterijcapaciteit, incl. acculader

Productcode: 12033

Productcode: 13528

Productcode: 12036

ELEKTRISCHE HEFTRUCK 1,6 TON 

Compact dus ideaal voor magazijnen en 
winkels.
• 3-wiels configuratie
• Maximale wendbaarheid
• Sideshift
• Draaicirkel: 1650 mm

ANDERE TOEPASSINGEN / TRANSPORT & HANDLING



50
51

Tip: gebruik de productcode in de zoekbalk op de website

ELEKTRISCHE HEFTRUCK 3,5 TON 

Geavanceerde elektrische heftruck 
voor binnen- en buitengebruik. 
Prestatieniveau vergelijkbaar met 
heftrucks met verbrandingsmotor.
• Sideshift

ELEKTRISCHE HEFTRUCK 2,5 TON 

Emissievrije heftruck voor binnen- 
en buitengebruik. Prestatieniveau 
vergelijkbaar met heftrucks met 
verbrandingsmotor.
• Sideshift

Productcode: 13527

Productcode: 13529

Productcode: 12034

ELEKTRISCHE HEFTRUCK 5 TON 

Zware elektrische heftruck voor 
binnen- en buitengebruik. 
Prestatieniveau vergelijkbaar met 
heftrucks met verbrandingsmotor.
• Sideshift

 TRANSPORT & HANDLING / ANDERE TOEPASSINGEN
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TEKSTKAR FULL COLOR, SOLAR 

Zelfvoorzienend, eenvoudig te plaatsen 
en snel in te zetten.
• 240 x 180 cm
• Kijkafstand: 5-250 m
• Beelden op afstand te programmeren
• Tot 2 weken autonoom inzetbaar

Productcode: 12156

Productcode: 12149

ACTIEWAGEN SOLAR ENKELASSER 

Kan worden ingezet om verkeersstromen 
op wegen te optimaliseren, bijvoorbeeld 
bij calamiteiten of wegwerkzaamheden.
• Energiezuinige ledverlichting
• Compleet zelfvoorzienend
• Voldoet aan de CROW-richtlijnen

SCIB 

Het Solar Crowd Information Board 
wordt voornamelijk op evenementen 
gebruikt voor crowd-control en is  
tevens inzetbaar voor reclame-uitingen.
• Voorzien van zonnepanelen
• Autonoom inzetbaar

Productcode: 12159

ANDERE TOEPASSINGEN / TEKSTKARREN



52
53

Tip: gebruik de productcode in de zoekbalk op de website

TEKSTKAR DRIP 

De tekstkar DRIP (Dynamisch 
Rijstrook Informatie Paneel) werkt 
op zonne-energie en is hierdoor 
CO2-neutraal. Zeer eenvoudig te 
transporteren en te plaatsen.
• Autonoom inzetbaar
• Voorzien van zonnepanelen

TEKSTKAR DIS 

De tekstkar DIS (Dynamisch Informatie 
Systeem) werkt op zonne-energie en is 
hierdoor CO2-neutraal. 
• Tot 1 week autonoom inzetbaar
• Voorzien van zonnepanelen

Productcode: 12150

Productcode: 12153

Productcode: 12158

BERMDRIP 

De bermdrip wordt met name ingezet 
bij (langdurige) wegwerkzaamheden 
of op locaties waar duidelijke 
informatievoorziening noodzakelijk is. 
• Hybride

 TEKSTKARREN / ANDERE TOEPASSINGEN



54

Kijk voor alle technische specificaties op boels.nl

INDUSTRIËLE LEDLAMP, ACCU

Het groene alternatief voor alle 
traditionele verlichting
• Rondom verlichting
• Schok, UV- en zoutwaterbestendig
• Oplaadbaar via 230 V of 12 V

STATIONAIRE LICHTMAST BALLON

Ideaal voor verlichten van terreinen  
en projecten.
• Hoge lichtopbrengst
• Energiezuinige 600 W ledlamp
• Niet verblindend helder licht over 360°
• Gebruiksduur accu: 50 uur

Productcode: 12530

Productcode: 12948

Productcode: 12535

LICHTMASTAGGREGAAT LED, HYBRIDE

De milieuvriendelijkste lichtmast, draait 
voor 90% op accu en maar 10% op diesel. 
Bespaart 86% brandstof en CO2-uitstoot
• Verlicht oppervlak: 2.600 m2

• Max. masthoogte: 9 m
• Lichtsensor en tijdschakelaar
• Autonomie op accu 8 uur

ANDERE TOEPASSINGEN / ENERGIE & VERLICHTING
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ENERGIE & VERLICHTING / ANDERE TOEPASSINGEN

BATTERY PACK 30 KVA 65 KWH

Dit accupack is verplaatsbaar, 
onderhoudsvrij, stil en stand-alone. 
Het slaat energie op en levert schone, 
stille energie.
• Geluidsarm
• Autonomie (kVA/uur): 
 3/15 - 7,5/5 - 15/2

BATTERY PACK DRAAGBAAR 2000 W

Altijd en overal de stroom die nodig is.  
Geschikt om telefoons, tablets, 
elektrisch gereedschap etc. te voeden.
• Dock: 2000 Watt, Pack: 1600 Watt
• Stapel tot 4 Packs voor een totale 

capaciteit van 7800 Wh
• Uitbreidbare capaciteit met pack 

(11651)
Productcode: 11650

Productcode: 81051

Productcode: 84199

HYBRIDE AGGREGAAT

Voorzien van ingebouwd accupakket. 
60% brandstofbesparing vergeleken met 
reguliere aggregaten. De ingebouwde 
generator schakelt alleen in bij 
piekmomenten.
• Remote monitoring
• Geluidsarm
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