Bove Verhuurmaatschappij B.V. is een
bedrijf dat reeds meer dan 40 jaar
gespecialiseerd is in de verhuur van
verdichtingsmachines
en
bijbehorende
accessoires. Wij hebben een zeer uitgebreide en omvangrijke huurvloot van zeer
goed onderhouden moderne machines.
De range van onze verhuurvloot start bij de
kleinste trilstamper van ongeveer 50 Kg tot
de grootste zelfrijdende trilrolwals met een
eigen massa van 20 ton.
Daarnaast bieden wij in ons assortiment een aantal compressoren, sloophamers met
toebehoren, vuilwaterpompen, lichtmasten en aggregaten met een klein vermogen.
Bekend zijn onze bandenwalsen met rok en verwarming voor asfaltverdichting met 7, 8 of 9
banden en een gewicht van 9 tot 20 ton. Als aanvulling op onze verhuurvloot bestaat een
groot aantal split of zand-strooiers.
Neem eens een kijkje op de verhuurpagina om een indruk te krijgen van onze scherpe
huurprijzen .(ook nu nog steeds geldig, vanaf april 2006 tot en met einde jaar 2012.) !!
Voor iedere toepassing op het gebied van verdichten van asfalt, zand, brak, repak en overige
mengsels heeft Bove Verhuurmaatschappij B.V. de meest geschikte machine voor uw
werkzaamheden bedrijfsklaar staan. Door een solide samenwerking met o.a. transporteurs zijn
wij in staat om op korte termijn de door u gewenste verdichtingsmachine op uw werk te
leveren.
Kwaliteit en service zijn voor ons de normale standaard begrippen. Door een zeer strenge
kwaliteitscontrole is uitval door defecten op uw werk tot een minimum beperkt.
Door samenwerking met ons moederbedrijf firma J. & Th. van der Veldt, B.V. is Bove
Verhuurmaatschappij B.V. ook sterk in de inkoop en verkoop van gebruikte
verdichtingsmachines. Deze activiteiten richten zich vooral op de exportmarkt.
Dus ook als u een gebruikte verdichtingsmachine zoekt kunt u altijd bij Bove
Verhuurmaatschappij B.V. of firma J. & Th. van der Veldt B.V. terecht. Door de ideale
situatie met de mogelijkheden van de verhuur kunt u een goede indruk krijgen of de machine
voldoet aan uw verwachtingen.
Voor al uw verdichtingsproblemen kunnen wij u de meest geschikte oplossing bieden
Op de pagina "ACTUEEL" zullen wij u op de hoogte houden met informatie over nieuwe
machines en tevens mooie foto's. Voor alle andere wegenbouwmachines en onderdelen zowel

nieuw als gebruikt kunt u een bezoek brengen aan de website van ons moeder bedrijf J & Th.
van der Veldt B.V.

