
Alfabetische lijst:  

A. aalpomp, aanhangwagen, aanzuigdarmen, acetyleen lasser, acetyleen snijbrander, afdekzeil voor 

aanhangwagen, afdekzeil (stofnetten voor stelling), afkort- en verstekzaag voor hout, afkort- en 

verstekzaal voor metaal, afstandsmeter (loopwiel), afvoerslangen, afwerkspaan, afzuigmachine, 

airconditioning, airless spuitmachine, asfaltbrander (roofing), asfaltzaagmachine, autotransporter, 

autopoliermachine, ...  

B. balkklem, bandschuurmachine handmodel, bandschuurmachine voor parket, behangafstomer, 

breekhamers, bekistingsklem, bermmaaier, betonblokkenzaagmachine, betondoorslijpmachine, 

beton- en tapijtstripper, betonfreesmachine, betonijzerschaar, betonmolen, beton polijstmachine, 

betonschaafmachine, betonschuurmachine, betontrillat, betontrilnaald, betonzaagmachine, 

bevriezingsset, bikhamer met naalden, bikhamer voor voegen, blaas- en afzuigmachine, 

bladblaasmachine, blaaspistool, boenmachine, booglasapparaat, boorhamers, boormachines, 

verschillende types (perslucht, diamant, haalse metaal), borstelmachine, bosmaaier, 

bouchardeerhamer, bouwaansluitkast, bouwdrogers, bouwlift (plateau), bouwtakel (lier), 

bovenfreesmachine, breekhamers verschillende types (elektrisch en perslucht), buizenplooier 

(hydraulisch), buizenplooitang, buizensnijder, ...  

C. centrifugaalpomp, cirkelzaag voor hout en metaal, combinézaagmachine, compostmolen, 

compressoren elektrisch, benzine en diesel, ...  

D. dakdekkerslift, dakladder, daklier, dakrandbeveiliging, dallenknipper, decoupeerzaak, dekens voor 

verhuis, diamantboormachine, dieselcompressor, dieselpomp, digitale waterpasdarm, dommekracht, 

dompelpompen, doorslijpmachines voor beton en metaal, dopsleutelset, dozenboormachine, 

draaddetector, draadsnijratel, draadsnijmachine, dumper, dwangmenger, dweilmachine, ...  

E. elektrische verwarming, elec I. industriële stofzuiger, infraroodlaser, inverter laspost, ...  

K. kamersteiger, kantellift, kantenschuurder, kasseistamper, katrol, kernboormachines, ketting, 

kettingsleutel, kettingtakel, kettingzaag (elektrisch en benzine), kipaanhangwagen, klinkerknipper, 

klinkerkuismachine voor onkruid, knabbelschaar, koevoet, krachtarmlift, krikken, kruiwagen, 

kruiwagenstoel, ...  

L. ladderlift, ladders, lagedrukspuitmachine (volumair), lastoestellen, lasers, laserwaterpas, 

leidingdetector, lijmtangen, linoleumwals, loopbrug voor steigers, loopkat, luchtdarmen, luchtdroger 

voor perslucht, ...  

M. machineaanhangwagen, marmerschuurmachine, mazoutpomp, meetwiel, membraampomp; 

menger, meterkast, metsersteiger, MIG lasapparaat, mobiele hogedrukreiniger op remork, 

montagelift, muurfreesmachine, muurzaagmachine (elektrisch en benzine), ...  

N. naaldenblikhamer, nagelapparaat (gas en perslucht); nietmachine perslucht, ...  

O. onkruidborstel, onkruidbrander, ontstoppingsmachines (elektrisch, benzine en op 

aanhangwagen), opsteekladder, ...  

P. paddenstoep, palenrammer, paneellift, parketschuurmachines, persmachine voor CV, pijpenklem, 

pijpensnijder, plaatschaar, plafond- en wandschuurmachine, plooimachine hydraulisch voor CV, 

plooitangen, polijstmachines, pompen, portiek, prikrol, ...  



R. raamlier, ratelsleutel, reciprozaag, reformladder, rijplaat, rioolcamera, rioolontstopper, 

rioolwaterpomp, rolsteigers, rolwagentje, roofingbrander, roterende schuurmachine, rotoreg = 

motoculteur, ...  

S. scanner, schaafmachine (beton en hout), scheidingstransformator, schiethamer, schoren, schop, 

schouwborstel, schragen, schrob- en dweilmachine, schuifladders, schuurmachine (beton), 

schuurmachine voor hout, marmer bezetting, parket, ..., schuurmachine (giraf), serganten, 

slagmoersleutel, slijpmachine (metaal en steen), sloophamer (perslucht en elektrisch), 

smeercombinatie, sneeuwkettingen, snijbrander, spanriemen, sproeier met handpomp, 

staaldraadtakel, stamper, statief (kernboormachine), steekkar, steenknipper, steenzaagmachines, 

steigers (geven, metserstellingen, kamer, rol, ...), strijkfrees, stof- en waterzuigers, stofbachen, 

stoomreiniger, stofkokers, stroomverdeelblok, stroomverdeelkast (teller), ...  

T. tafelzaagmachine (tegels en hout), takel (elektrisch en handbediend), takelblok voor verhuis, 

tapijtstripper, tapijtreiniger, tapijtwals, teenvijzel, tegelsnijder, tegelzaagmachines tot 180 cm, 

telescopische montagelift, telescopische vouwladder, terrasverwarmer, TIG lasapparaat, tirefort, 

toiletontstopper (pomp), transpallet, trapladder, trillat, trilnaald, trilplaat, trilstamper, tuinfrees (hak 

en bak types), tuinslang, tuinwals,...  

V. veegmachine (manueel en benzine), veiligheidsharnas, verdeelkasten, ventilator, verfafbrander, 

verfmanager, verfspuitmachines, verhuisdekens, verhuiskoord, verhuislift (elektrisch en hydraulisch) 

tot 20 m, verhuismateriaal, verhuiskarretjes, verlengkabels, verstekzagen (hout en metaal), 

verticuleermachine, verwarmingstoestellen elektrisch, gas en mazout), vlakschuurmachines, 

vloerzaagmachine beton tot 24 cm, vochtmeter, voegenblikhamer, voorhamer, vouwladder, 

vouwsteiger, ...  

W. wals, wandzagen, warmeluchtblazers, waterpasdarm digitaal, waterpaslaser, waterpompen 

(elektrisch en benzine), waterstofzuigers, werkplaatskraantje, wipzaag, woodboy, wringijzer, ...  

Z. zaadstrooier, zaagmachine (voor alle materialen en toepassingen), zandstraalinstallaties, 

zandstraalpistool, zelfaanzuigende pompen, zuignappen, zwenkarm met elektrische lier, ... 


