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Machines en gereedschap huren 
Zo werkt het:
1. Wat heb je nodig?
Kies de beste machine voor jouw klus. Indien gewenst, helpt onze medewerker je hierbij en bekijkt samen met jou welke accessoires je nodig hebt.

2. Instructies  
Onze medewerker geeft je uitgebreide uitleg en informatie over de bediening en het veilig gebruiken van de machine of het gereedschap.

3. Lenen of huren?  
Alle huurmachines leen je de eerste 24 uur gratis. Daarna vragen we een kleine vergoeding per dag. Voor elke huurmachine vragen wij altijd een borgsom. Wanneer het 
apparaat netjes en zonder gebreken wordt ingeleverd, krijg je, na verrekening van eventuele huurkosten, de betaalde borgsom terug. Voor het lenen of huren van een 
machine hebben we een kopie van je identiteitsbewijs of paspoort nodig.  
 
Wanneer het gewenste apparaat niet beschikbaar is, kun je deze reserveren. Wanneer het apparaat beschikbaar is, laten wij je dit zo snel mogelijk weten.  
(Het assortiment huurmachines kan per vestiging verschillen)

4. Transport  
Heb je geen (geschikt) eigen vervoer? Huur dan bij ons een bus of aanhanger om je machine mee te nemen. Ook het lenen van de aanhanger is de eerste twee uur 
gratis. Hiervoor hebben wij ter controle wel je rijbewijs en, als je de aanhanger wilt lenen, je autopapieren nodig.

StationCoupé BestelbusAanhanger

De voordelen voor de prof:
• aantrekkelijke jaarbonus

• kopen op rekening

• gratis bezorging tot op de bouwplaats

• geen borg betaling op onze machineverhuur

• op werkdagen vanaf 7 uur geopend

• bouwmaterialen drive-in

• professioneel assortiment

nl.bauhaus/pluscard

Besteed je bij ons voor minstens € 5.000 (bruto) per jaar, dan krijg 
je met de BAUHAUS-Plus Card 10% van je totale aankoopbedrag 
retour. Koop je bij ons voor € 5.000 aan materialen en gereed-
schappen, dan krijg je dus € 500 terug. Er is geen bovengrens, 
dus hoeveel je ook bij ons besteedt, die vette bonus is voor jou! 

10% cashback op je aankopen!

Je korting staat niet op je inkoopfactuur,
jouw inkoopmarge blijft veilig!

Je krijgt de bonus verrekend via een credit- 
nota, als verrekening met openstaande 
aankoopfacturen of als terugstorting. Je 
kunt zo nodig je inkoopfacturen gewoon 
aan je klant laten zien, terwijl jouw inkoop-
marge veilig blijft. Dat is slim verdiend!  
Voor meer info en de voorwaarden zie:
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JE HUURT DE 
EERSTE DAG 
GRATIS
 Daarna geldt voor elke machine een apart dagtarief.

Beschermen 
tegen 
spatwater

Stroom

Lading 
zekeren

Hand-
leiding
opvolgen

Stofmasker
dragen

Veiligheids-
bril dragen

Veiligheids-
helm
dragen

Gehoorbe-
scherming
dragen

Hand-
schoenen 
dragen

Lasmasker 
dragen

Veiligheids-
schoenen 
dragen

Beschermen-
de kleding
dragen

Veiligheidsinstructies
In deze catalogus vind je bij elke machine veiligheidssymbolen. Houd de veiligheidsinstructies bij elk gebruik van het apparaat in acht, zodat er geen letsel of 
schade ontstaat. Indien nodig, krijg je van onze medewerker een uitgebreide instructie.

Voor ZZP’ers en bouwbedrijven hebben wij 
een aparte servicebalie: het PROF DEPOT. 
Hier kan de prof terecht voor ons professio-
nele assortiment, zoals machines van Bosch 
Professional of AEG en bouwchemie van 

Knauf. Deze producten zijn er niet alleen 
voor de prof: bij ons zijn producten die nor-
maal alleen beschikbaar zijn voor de pro-
fessionele markt, gewoon voor  
iederéén beschikbaar.

Kwaliteitsproducten – voor bedrijven én de doe-het-zelver
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Machine-uitleenservice
Professionele machine huren? Altijd 1e dag gratis!

Inhoudsopgave

Bouw   vanaf pagina 14

Reiniging en klimaatbeheersing   vanaf pagina 26

Tuin   vanaf pagina 5

Je wilt aan de slag: even dat muurtje metselen of eindelijk eens die houten vloer schuren.  
Je bent enthousiast en hebt de tijd, alleen heb je het juiste gereedschap er niet voor. BAUHAUS 
helpt! Je vindt alles wat je nodig hebt voor jouw klus bij ons.

Huur bij ons professioneel gereedschap en machines voor een kleine vergoeding. De eerste 
24 uur betaal je zelfs helemaal geen huur.
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TUIN

Hier vind je alle apparaten voor werkzaamheden in en om de  
tuin: voor maaien, verticuteren, snoeien, zagen, hakselen of bestraten.  
Bij      vind je gereedschap voor alle klussen.
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Toepassing: 
De Stiga Turbo Power 50 SB is uitgerust met een Briggs & Stratton-
benzinemotor met 150 cc achterwielaandrijving en Dynamic Speed Control. 
Het maaidek heeft een maaibreedte van 48 cm. Compleet met een handvat 
vooraan en een Washing Link-aansluiting voor reiniging met de tuinslang. 
Uitgerust met een Combi 3-in-1- maaisysteem voor opvangen, achteruitworp 
en mulchen. Geniet van extra comfort dankzij de licht lopende wielen op 
kogellagers en de ergonomische PRO handgreep met soft grip, die 
gemakkelijk verstelbaar en inklapbaar is. Met een gemakkelijke los- en vast te 
klikken hybride opvangzak, met een grote capaciteit van 70 liter, stop je 
minder vaak om de zak leeg te maken.

Toepassing: 
Met deze sterke houtversnipperaar worden takken tot maximaal 7 cm eenvoudig 
naar binnen getrokken. Geschikt voor het versnipperen/hakselen van takken, 
struiken, hagen en snoeiafval.

Professionele grasmaaier op benzine  

Houtversnipperaar

Dagtarief Borg

15,- 150,-
EERSTE DAG GRATIS

Technische gegevens
Netto-gewicht: 75 kg Vermogen: 4,5 kW, 4 takt

Max. takdikte: 7 cm Capaciteit: 500 - 2000 kg/u

Technische gegevens
Netto-gewicht: 40,1 kg Aandrijving: Achterwielaandrijving

Werkbreedte: 46 cm Maaihoogte : 30 - 80 mm

Verhuurnummer: 20026590

Verhuurnummer:20030908

Accessoires zijn verkrijgbaar op de afdeling Stadstuin.

Dagtarief Borg

6,- 50,-
EERSTE DAG GRATIS

27193787

25986936
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Toepassing: 
Bij het aanleggen van een nieuw gazon is een gazonwals onmisbaar. Met een 
gazonwals rol je de graszoden aanr en egaliseer je je gazon. Het graszaad 
maakt door het walsen goed contact met de grond, waardoor het zaad beter 
ontkiemt. Om gewicht in de wals te brengen, vul je hem met water of zand.

Benzine- verticuteermachine 

Tuinroller  

Toepassing: 
STIGA- verticuteermachine is uitgerust met een krachtige Briggs & Stratton 
4-takt benzinemotor met 182 cc. Met een werkbreedte van 40 cm is deze 
verticuteerder geschikt voor grote gazons. De verticuteeras heeft 32 zwevende 
messen die het gazon ontmossen en de bodem beluchten. Licht, zuurstof en 
water komt zo terug bij de graswortels voor een gezonde groei. Stel de 
werkdiepte in van -15 tot +5 mm voor een diepe beluchting. Het losgemaakte 
groenafval wordt opgevangen in de textielopvangzak van 50 liter. De 
stuurhendel is verstelbaar.

Technische gegevens
Netto-gewicht: 10,50 kg Te vullen met zand of water

Werkbreedte: 57 cm

Technische gegevens
Netto gewicht: 44 kg Geluidsniveau (dB): 99

Werkdiepteregeling: 
Centraal

Werkbreedte: 40 cm 32 zwevende messen

Verhuurnummer: 20026590

Verhuurnummer:20030908

Verhuurnummer: 20030944

Verhuurnummer: 20029687

EERSTE DAG GRATIS

Dagtarief Borg

10,- 50,-

Dagtarief Borg

15,- 75,-
EERSTE DAG GRATIS

23382352

28189761
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Toepassing: 
De Stiga- elektrische heggenschaar is een zeer goede uitgebalanceerde 
elektrische 700 watt heggenschaar. Met een uitstekende verstelbare 
handgreep is deze in alle posities praktisch in gebruik. Met het laser-cut 67 
cm mes, met een knipcapaciteit van 29 mm, knip je dikkere en hardere 
takken.

Elektrische Heggenschaar 

Dagtarief Borg

15,- 100,-
EERSTE DAG GRATIS

Technische gegevens
Netto-gewicht: 4,2 kg Geluidsniveau (dB): 97 Afstand tanden: 29 mm

Snoeilengte: 67 cm Vermogen: 700 watt Trillingsniveau (m/s): 1,4 
(voor / 0,9 (achter)

Verhuurnummer: 20022206

Accessoires zijn verkrijgbaar bij de Stadstuin.

25836961

Gratis een aanhanger lenen

Je aankopen bij BAUHAUS vallen al snel te groot uit voor je eigen vervoer. Is dat bij jou ook het geval? Leen dan gewoon onze aanhanger 
om je aankopen te vervoeren. Dat is de eerste twee uur helemaal gratis. Je vindt de aanhanger-uitleenservice in de BAUHAUS-bouwma-
terialen drive-in. Daar helpen onze medewerkers je graag verder. 

Kijk voor meer informatie op: nl.bauhaus/services/aanhangerlenen
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Kruiwagen 

Toepassing: 
De gepatenteerde antilekbanden voorkomen dat de professionele kruiwagen 
AF7OFR wegzakt in modder, zand of grind. Het vrijdragend buizenframe 
ondersteunt de bak en vergemakkelijkt het leegkiepen. Bovendien is de kuip 
gemaakt van slagvast en roestvrij polyethyleen. De versterkte as van 19 mm 
biedt een hoog draagvermogen tot 250 kg. De kruiwagen is ook uitgerust met 
een stootstang die schade aan dakleer voorkomt bij het werken op platte 
daken en vers, verdicht beton.

Technische gegevens
Netto-gewicht:  
22 kg

Max. draagvermogen:
250 kg

Verhuurnummer: 20022206

Verhuurnummer: 19560008

Dagtarief Borg

5,- 50,-
EERSTE DAG GRATIS

23502974

Laat je aankopen door ons bezorgen

BAUHAUS heeft een enorm assortiment van meer dan 120.000 kwaliteitsproducten, verspreid over zestien afdelingen: voor je huis, 

tuin en werkplaats. Bij ons vind je ongetwijfeld wat je nodig hebt! 

Laat BAUHAUS bezorgen 
Heb je geen beschikking over een bus of een aanhangwagen?Bij BAUHAUS is het vervoeren van je aankopen geen probleem. Als je bij 
ons producten koopt die te zwaar zijn, of die met geen mogelijkheid in je eigen auto passen, kun je ze door BAUHAUS laten bezorgen. 
Wij bezorgen je aankopen snel, veilig en betrouwbaar.

Kijk voor meer informatie en tarieven op: nl.bauhaus/services/bezorgservice
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Toepassing: 
De STIGA SILEX 103 B is een krachtige bakfrees met B&S Vanguard OHV 
4-takt-benzinemotor met 205 cc en 4,8 kW vermogen. De motorfrees is 
uitgerust met 6 rotors van 32 cm achteraan, in een bak met een 
werkbreedte van 60 cm en een werkdiepte van 22 cm. De machine levert 
gegarandeerd uitstekende prestaties. Ook in harde ondergrond te gebruiken 
dankzij 2 versnellingen vooruit en 1 achteruit en stevige wielen met een 
profiel om vlot en stabiel te werken. Met deze gemotoriseerde frees woel je 
de bodem moeiteloos om, om deze voor te bereiden op het zaaien van 
nieuwe planten of groenten.

Motorfrees 

Dagtarief Borg

40,- 200,-
EERSTE DAG GRATIS

Technische gegevens
Netto-gewicht:  78 kg Vermogen: 4-takt

Versnellingen:  
2 vooruit + 1 achteruit

Werkbreedte: 60 cm Werkdiepte: 22 cm

Verhuurnummer: 20029429

26009067

Inzet, toepassing trilplaat klein: 
Voor de aanleg van tuinpaden en terrassen. De trilplaat is ideaal voor het 
aanleggen van terrassen, opritten en trottoirs. M.b.v. de rubberen 
beschermmat kan zelfs de meest kwetsbare bestrating worden getrild.

Trilplaat, middelgroot en klein 

Toepassing trilplaat middelgroot: 
Voor bodem- en asfaltverdichting en bestrating met klinkers. Ideaal voor 
tuinaanleg, bij de aanleg van tuinpaden of opritten. M.b.v. de rubberen 
beschermmat kan zelfs de meest kwetsbare bestrating worden getrild. De 
trilplaat heeft een lichte bediening en is vooral geschikt voor kleinere of 
hoekige oppervlakken.

Technische gegevens
Netto gewicht: 67 kg Slagkracht: 1.100 kg Plaatgrootte: afm.(lxb) 

350 x 550 mm

Vermogen 5,5 Pk Trilfrequentie: 93 Hz

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op de gereedschap afdeling 
in de winkel.

EERSTE DAG GRATIS
Dagtarief Borg

25,- 200,-

Dagtarief Borg

30,- 200,- EERSTE DAG GRATIS

Technische gegevens
Netto-gewicht: 95 Kg Slagkracht: 1.600 kg Plaatgrootte: afm.(lxb) 

640 x 460 mm
Vermogen 5,5 Pk Trilfrequentie: 93 Hz

20833082

20833806

Verhuurnummer: 20030643
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Toepassing: 
Voor het aantrillen van onder meer grond, zand en/of klinkers. Makkelijk 
verrijdbaar dankzij het inbegrepen/afneembaar wielenstel. Met speciaal 
trillingdempende handgreep voor maximaal werkcomfort.

Dagtarief Borg

25,- 200,-
EERSTE DAG GRATIS

Technische gegevens
Netto-gewicht:  85 kg Vermogen: 230 V Slagkracht: 1400 kg

Trilfrequentie: 93 Hz Plaatgrootte: afm.  
(lxb) 40 x 50 cm

Verhuurnummer: 20029429

Twee linker klushanden of geen tijd? Wij doen de montage voor jou wanneer je wel wat hulp kunt gebruiken! Sa-
men met gespecialiseerde bedrijven uit de regio zorgt BAUHAUS voor een veilige en professionele montage en in-
stallatie van de bij ons gekochte producten. Jij kiest wat je nodig hebt en wij doen de rest. Denk aan bijvoorbeeld: 
• een laminaatvloer of tegels laten leggen, 
• ramen, deuren of een trap laten plaatsen, 
• een zonwering laten monteren, 
• een blokhut laten plaatsen, 
• of je terras laten bestraten.  

Wil je maar een deel van de montage door BAUHAUS laten doen? 
Geen probleem, wij adviseren je graag.

Jouw voordelen:
• persoonlijk advies ter plaatse
• wij installeren en monteren voor een vaste prijs
• op tijd gereed, schoon, betrouwbaar
• één contactpersoon voor alle werkzaamheden
• 5 jaar BAUHAUS-Garantie

MONTAGESERVICE

nl.bauhaus

20539335

Elektrische trilplaat Verhuurnummer: 20029696
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Toepassing: 
De STIGA-bosmaaier SBC 653 KD heeft een betrouwbare 53,2 cc Kawasaki 
2-takt-motor, is compact en zeer goed in balans. De bosmaaier is uitgerust 
met een ergonomische stuurboom en voldoet aan de gestelde geluids- en 
emissienormen. Inclusief een 3-tandsmaaimes, 2-draadsmaaikop en een 
dubbel draagstel. De bosmaaier is uitgevoerd met een professioneel 
antivibratiesysteem.

Bosmaaier op benzine 

Dagtarief Borg

40,- 200,-
EERSTE DAG GRATIS

Technische gegevens
Netto-gewicht:  9,5 kg 

Vermogen kW/pk: 
12,0/2,7

Handgreep: U-hendel met geïn-
tegreerde bedieningsknoppen

Geluidsniveau (dB): 113 Maaimes: Stalen Tri-Arc 
stervormig maaimes

Trillingsniveau:  3,52 (l) / 4,04 
(r) m/s² 3)

Verhuurnummer: 20030926

26009058
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Verhuurnummer: 20030926 Grondboormachine 

Toepassing: 
De Scheppach-aardboormachine is geschikt voor lichte booropdrachten in 
losse grond. Ideaal voor het boren van gaten voor bomen, hekwerken en 
beplanting.

Kenmerken van de EB1700:
• Lichtgewicht en makkelijk in gebruik
• 2-takt-motor in stalen frame 
• Krachtige 1.77pk benzinemotor
• Ø100 mm boor

Technische gegevens
Netto-gewicht: 9,5 kg Vermogen: 1,77 Pk  

Snelheid: 0-310 rpm Brandstof: Benzine

Verhuurnummer: 20029395

EERSTE DAG GRATIS

Dagtarief Borg

15,- 200,-

25462375

Toepassing: Diverse aardboren die je kunt gebruiken met de 
Scheppach-aardboormachine.

Aardboren 

Technische gegevens
Boor 1 Afm (øxl): 100 mm x 800 mm 25688241

Boor 2 Afm: (øxl): 150 mm x 800 mm 26185116

Boor 3 Afm: (øxl): 200 mm x 1000 mm 25498413

Verhuurnummer: 26184025

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschapafdeling in de winkel.

Dagtarief Borg

15,- 75,-
EERSTE DAG GRATIS
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BOUW

Alles voor het renoveren van je huis: schuren van vloeren, bewerken van muren, 
enzovoort. BAUHAUS biedt je een grote keuze aan machines van professionele 
kwaliteit.
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Toepassing: 
Viega Pexfit aanleggen, doe je zelf. Viega Pexfit Fosta is een waterleidingsysteem dat voor 
zowel drinkwater als cv-installaties gebruikt wordt. Tevens is er een Viega Pexfit Fosta-lei-
ding systeem aanwezig die speciaal geschikt is voor gas (Gas aanleggen is voor consumen-
ten in Nederland verboden). 

De waterleiding is wit. Voor gas is de kleur van de buis geel. Met de Viega Pexfit Fosta-buis 
leg je snel een waterleiding aan vanaf de cv-ketel naar de radiator of naar je badkamer. 

Het voordeel van Viega Pexfit Fosta leiding:
• 1 type leiding voor zowel drinkwater als cv-installatie 
• Goedkoper bij grote verbouwingen dan het gebruik van metalen cv-leidingen en koperen 
waterleidingen. 
• Tijdsbesparing, doordat je deze snel kunt aanleggen 
•  1 fitting voor zowel verwarming als sanitair 
• Grote flexibiliteit van de Pexfit Fosta-buis 
• Geen corrosie of kalkafzetting.

Hoe leg je zelf een nieuwe cv-leiding of drinkwaterleiding aan? 
1) De Viega PexFit-buis kort je af met behulp van de Viega-buisschaar. Met de Viega-buis-
schaar knip je rechte buizen zonder bramen. Zaag of snij de Pexfit Fosta-buis nooit op maat 
met een stanleymes. Dit veroorzaakt bramen of de buis is niet recht afgekort. De buis sluit 
hierdoor niet goed in de koppeling aan waardoor er kans op lekkage ontstaat..
2) Met de Viega-mantelbuisstripper verwijder je 13 mm van de PE-mantel en de aluminium 
laag. De koppeling heeft hiermee voldoende ruimte om aangebracht te worden.
3) Nadat je de buis hebt gestript, breng je de pershuls van de te plaatsen koppeling aan op 
het uiteinde van de Viega Pexfit Fosta-buis.
4) Vervolgens schuif je de fitting op de buis.
5) Op de afbeelding is te zien hoe je aan de hand van het kijkgaatje kunt controleren of de 
insteekdiepte goed is. Mocht dit niet het geval zijn, ga dan na waarom de buis er niet 
volledig in zit.
6) Plaats de handperstang of de persbek haaks op de fitting. Druk de handperstang zover 
in totdat de handperstang weer opengaat. Alleen dan heb je een waterdichte verbinding.
7) Wanneer je de noodvergrendeling moet gebruiken om de handperstang weer te 
openen, is de verbinding niet correct.
8) Je kunt  Viega Pexfit Fosta-buis ook buigen. De buisgradius is min. 3,5 x da. Buig eerst 
de buis voordat je de leiding gaat persen.
9) Zorg dat er een minimum beenlengte van 50 mm voor de verbinding aanwezig is. 

Gereedschap 
Om een Viega Pexfit Fosta-buis aan te leggen, maak je gebruik te van speciaal gereed-
schap: 
• Buisschaar: om de buis in te korten
• Pexfit-handperstang of persbek: om de koppelingen te monteren
• Viega mantelbuisstripper: om de buis te strippen, zodat de koppeling aangebracht kan 
worden. 

Viega Pexfit Fosta-maten
Viega Pexfit heeft andere maten dan je misschien gewend bent. Viega Pexfit Fosta is 
verkrijgbaar in 16, 20 en 25 mm. 

- Pexfit 16 – 12 mm leiding
- Pexfit 20 – 15 mm leiding
- Pexfit 25 – 22 mm leiding

Dagtarief Borg

50,- 250,-
EERSTE DAG GRATIS

Technische gegevens
- buisschiller - Handperstang voor Ø 16-20 mm koppelingen

- Kalibreerset voor 
Ø 16/20 mm buis - Werkbreedte: Max. 21 cm

23490024

Verhuurnummer: 20006246Pexfit gereedschapset 
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Toepassing: 
Deze sloophamer is een zware breekhamer met grote slagkracht voor 
sloopwerkzaamheden aan vloeren. Deze breekhamer vervangt vaak de 
luchthamer en is gebruiksvriendelijk dankzij de vibratiegedempte handgreep.

Toepassing: 
Deze sloophamer is een zware breekhamer voor alle hakwerkzaamheden. 
Gebruik bij beitelwerk in beton, doorbreken van muren en wanden. Met een 
extra handgreep voor neerwaarts werk, zoals met een luchthamer. De 
sloophamer biedt krachtige prestaties, ook bij lang seriewerk.

Sloophamer PK 300 

Sloophamer PK 160 A 

Dagtarief Borg

20,- 200,-
EERSTE DAG GRATIS

Technische gegevens
Netto-gewicht: 9,5 kg Spanning: 230 Volt

Gereedschapsopname: 
steekas 22 mm

Vermogen: 1.300 watt Hakvermogen in beton: 
C45/55 475 kg/u Trilingsgedempt

Technische gegevens
Netto-gewicht: 12,2 kg Spanning: 230 volt

Gereedschapsopname: 
steekas 22 mm

Vermogen: 1.700 Watt Hakvermogen in beton 
C45/55 680 kg/u

Verhuurnummer: 20022181

Verhuurnummer: 20028888

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

Dagtarief Borg

10,- 200,-
EERSTE DAG GRATIS

23198337

20832803

Verbruikskosten beitel € 3,50

Verbruikskosten accessoires € 3,50
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Toepassing: 
De DIA 303 W diamantboormachine gebruik je voor handgestuurde boringen 
(of op boorstandaard) in metselwerk, beton en graniet. De optimale 
afgestemde toerentallen van de overbrenging met drie snelheden van de DIA 
303 W maakt een extreem groot boorbereik van 32 tot 300 mm mogelijk.

Breekhamer/Sloophamer PK 45 A 

Diamantboormachine 

Toepassing: 
Een lichte breekhamer voor het snel uithakken van sleuven en tegels. Gebruik de 
breekhamer als beitel en werk nauwkeurig bij grotere sloopwerkzaamheden. 
Dankzij zijn lage netto-gewicht is de breekhamer zeer geschikt voor langere 
werkzaamheden aan plafonds en wanden.

Ook verkrijgbaar: PK160 en PK300

Technische gegevens
Netto-gewicht: 11,8 kg

Max. boordiameter met 
wateropvang: 182 mm

Slaghoogte: 510 mm

Max. boordiameter: 202 mm Schuinverstelling: 
traploos tot 45°

Technische gegevens
Netto-gewicht: 4,5 kg

Toeren: 
0-3000 slagen/min

Slagenenergie:
0-6,4 joule

Vermogen: 710 watt Hakvermogen in B45 met 
puntbeitel: Ca. 100 kg/h

Verhuurnummer: 20022181

Verhuurnummer: 20028888

Verhuurnummer: 20030379

Verhuurnummer: 20029924

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

EERSTE DAG GRATIS

Dagtarief Borg

20,- 200,-

Dagtarief Borg

15,- 150,-
EERSTE DAG GRATIS

20405630

22458126

Verbruikskosten accessoires € 3,50

Verbruikskosten accessoires € 5,00
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Toepassing: 
De bandschuurmachine is geschikt voor grof en fijn schuurwerk aan meubels, 
trappen en vensterbanken. Reken op compact schuurwerk met nauwkeurige 
geleiding op rechte vlakken. 

Bandschuurmachine Verhuurnummer: 20023263

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

Dagtarief Borg

12,50 75,-
EERSTE DAG GRATIS

Technische gegevens
Netto-gewicht: 4,5 kg 
(excl. kabel)

Afmetingschuurband: 
76 x 610 mm

 Trillingsemissiewaarde:
ah 2.5 m/s2

Vermogen: 1010 watt
Bandloopsnelheid: 
210-440 m/min

28443768

Toepassing: 
De Bosch Professional afkort-/verstekzaag GCM 800 SJ is de compacte lichtgewicht voor 
standaard zaagsnedes. De trekfunctie maakt snijbreedtes tot 270 mm met een snijhoogte van 70 
mm mogelijk. De krachtige motor van 1.400 W drijft het zaagblad van 216 mm aan met 5.500 
omw/min voor een snelle voortgang van het werk. Om de veelzijdigheid van de toepassingen in 
de werkplaats of op de bouwplaats te vergroten, kunnen zowel de kantelhoek als de verstekhoek 
individueel worden ingesteld. Dit betekent dat ook dat je plinten of framepoten op maat kunt 
zagen. 

Afkortzaag Verhuurnummer: 20029997

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

EERSTE DAG GRATIS

Dagtarief Borg

20,- 125,-

Technische gegevens
Netto-gewicht: 15,3 kg Schijf-Ø: 216 mm Vermogen: 1400 watt

24788050
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Toepassing: 
De excenterschuurmachine is optimaal voor middelgrote vlakke of gebogen 
oppervlakken. Schuur moeiteloos kunststof, metaal, plaatstaal en geplamuur-
de oppervlakken.

Handcirkelzaag 

Excenterschuurmachine 

Toepassing: 
De handcirkelzaag is een universele handcirkelzaag voor verbouwingen en 
renovaties. Gebruik  voor het leggen van vloerdelen, laminaat en parket. Met de 
bijgeleverde geleiderail maak je exact rechte zaagsnedes. Kort platen, planken 
en latten eenvoudig in op de bouwplaats.

Verhuurnummer: 20023263

Verhuurnummer: 20029067

Verhuurnummer: 20029890

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

EERSTE DAG GRATIS

Dagtarief Borg

7,50 75,-

Dagtarief Borg

7,50 75,-
EERSTE DAG GRATIS

Technische gegevens
Netto-gewicht: 2,4 kg Draaicirkel: Ø 4 mm Schuurplateau: Ø 150 mm

Vermogen: 400 Watt
Slijpmiddelbevestiging: 
Klithechting

Aantal schuurbewegingen: 
11.000 - 24.000 min-1

Technische gegevens
Netto-gewicht: 7,8 kg
(excl. kabel)

Zaagblad Ø:  
235 mm

Zaagbladboorgat: 30 mm

Vermogen: 2200 watt
Zaagdiepte: 
90° 85 mm /45° 65 mm

Onbelast toerental: 
5.000 min-1

20820145

23026331

Verbruikskosten accessoires € 3,50

Verhuurnummer: 20029997
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Toepassing: 
Gebruik de reciprozaag voor het afzagen van buizen en balken die dicht tegen 
wanden zijn geplaatst. In combinatie met het juiste zaagblad is deze zaag 
universeel inzetbaar op moeilijk bereikbare plaatsen. Het zagen van metaal, 
hout en kunststof is geen probleem. Een ideale machine met een pendelme-
chanisme voor precies werken, ook vanuit het midden van het werkstuk. 

Toepassing: 
De Bosch professionele haakse slijper GWS 22-230 gebruik je voor slijpen, 
schuren en afbramen. De slijpmachine is voorzien van herstartbeveiliging en 
eenvoudig te bedienen. Gebruik de machine, afhankelijk van de slijpschijf, 
met verschillende materialen .

Reciprozaag 

Haakse slijpmachine 

Dagtarief Borg

10,- 75,-
EERSTE DAG GRATIS

Verhuurnummer: 20030050

Verhuurnummer: 20030139

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

Dagtarief Borg

12,75 75,-
EERSTE DAG GRATIS

Technische gegevens
Netto-gewicht: 5,2 kg 
(excl. Kabel)

Schijf-Ø: 230 mm Schroefdraad van 
slijpas: M 14

Vermogen: 2.200 watt Geluidsdrukniveau: 93 dB
Onbelast toerental: 
6.500 tpm

Technische gegevens
Netto-gewicht: 5,2 kg (exl. 
Kabel)

Schijf-Ø: 230 mm Geluidsdrukniveau:  
93 dB(A)

Vermogen: 750 Watt
Onbelast toerental: 
6.500 1/min

Schroefdraad van slijpas: 
M 14

24794561

20779593

Excl. slijpschijven

Excl. zaagbladen
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Technische gegevens
Netto gewicht: 5,6 kg Spanning: 230 V Zaagbreedte: 7 - 35 mm

Vermogen: 1.800 watt Schijven: Ø 150 mm Zaagdiepte: 7 - 45 mm

Muursleuvenfrees 

Toepassing: 
Deze professionele sleuvenfrees is geschikt voor de hardste materialen, ook 
beton. Twee hoogwaardige diamantslijpschijven frezen sleuven voor 
elektriciteitsleidingen, kleinere waterleidingen en leidingen voor alarmsyste-
men of laagspanningskabels.

Verhuurnummer: 20030050

Verhuurnummer: 20030139

Verhuurnummer: 20030591

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

Dagtarief Borg

20,- 150,-
EERSTE DAG GRATIS

19738926 Excl. stofzuiger

Verbruikskosten accessoires € 5,00

Toepassing: 
Gebruik de trilstamper bij gronddichtingswerkzaamheden, met name in de 
rioolconstructie en de aanleg van kabels/pijpleidingen. Vooral geschikt voor 
gebruik in smalle greppels.

Trilstamper 

Technische gegevens
Netto-gewicht:  62 kg Werkbreedte: 28 cm

Slagkracht: 14,3kN Brandstof: Benzine

Verhuurnummer: 20028675

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

Dagtarief Borg

25,- 250,-
EERSTE DAG GRATIS

20730518
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Toepassing: 
Gebruik deze professionele laminaatsnijder voor het afkorten van laminaat,
designvloeren, kunststof platen en nog veel meer. Het apparaat is eenvoudig te 
bedienen, snel, geluidsarm en stofvrij. Dankzij de verstelbare aanslag zijn ook 
diagonale snedes mogelijk.

Laminaatsnijder Verhuurnummer: 20028639

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

Dagtarief Borg

10,- 100,-
EERSTE DAG GRATIS

Technische gegevens
Netto gewicht: 10,5 kg Snijlengte: max. 210 mm

22138589

22



Toepassing: 
De professionele Heka tegelsnijder MAGIC CUT is heel geschikt voor het snijden en breken van keramische 
platen. Hij onderscheidt zich niet alleen door het aan beide kanten geveerde draagvlak, de enkele 
railgeleiding en het lichte gewicht, maar ook door de kogelgelagerde kras- en breekhendel. Bovendien 
bevinden zich aan de zijkanten van deze superprofessionele tegelsnijder uitzetters voor grote tegels en 
heeft hij een verstelbare hoekaanslag. De dubbele breekinrichting maakt zowel normale als diagonale 
snedes mogelijk.

Tegelzaagmachine 

Dagtarief Borg

10,- 100,-
EERSTE DAG GRATIS

Verhuurnummer: 20030528

Verhuurnummer: 20028639

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

Technische gegevens
Netto-gewicht: 12,89 kg Breedte: 340 mm Lengte: 980 mm

Geschikt voor: Diagonale 
zaagsneden, Normale 
zaagsneden, Keramiek, 
Tegels Max. Snijlengte: 640 mm Max. tegeldikte: 18 mm

20234764

Verbruikskosten accessoires € 5,00

Jouw Plus Card-voordeel:
• Jaarbonus 

Besteed je bij ons voor minstens € 5.000 (bruto) per jaar,  
dan krijg je met de BAUHAUS-Plus Card 10% van je totale  
aankoopbedrag retour.

• Gratis bezorging 
Bij een besteding vanaf € 500,- bruto.

• Kopen op krediet 
Met een vastgesteld kredietlimiet en een gemakkelijke  
betaalwijze1.

• Geen borg 
Op professionele machines van onze machine-uitleenservice.  
Bovendien betaal je de eerste dag geen huur.

• Geldig in heel Nederland 
De Plus Card is geldig in alle Nederlandse BAUHAUS-vestigingen.

• Extra kaarten 
Kosteloos extra kaarten voor jouw medewerkers.

Voor de aanvraag van de Plus Card moet een KvK-uittreksel worden overlegd. 
1 Betalen op rekening enkel onder voorbehoud van een positieve kredietcheck.

Speciaal voor de professional
BAUHAUS snapt wat een vakman/-vrouw nodig heeft. Daarom heb-
ben we speciaal voor jou het PROF DEPOT, met de producten en ser-
vice waar jij om vraagt. Denk aan bouwapparatuur, steigers, 
isolatiemateriaal en een bezorgservice. Met je PlusCard scoor je 
bovendien mooie kortingen en bieden wij je nóg meer service. 

Welkom bij BAUHAUS!

Top-assortiment
Drive-In
Palletkorting
Deskundig advies
Picking- en bezorgservice
Machine-uitleenservice
Plus Card

Welkom bij BAUHAUS!

•
• 
• 
• 
• 
• 
•
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Toepassing: 
De handmenger is een compacte, handzame machine met 2 versnellingen. 
Je gebruikt de menger voor de meest uiteenlopende mengwerkzaamheden 
tot een volume van 65 l. Door de elektronische snelheidsregeling start de 
machine rustig op. De ergonomische handgrepen en een verlengde 
opbouwhoogte zorgt voor een gemakkelijke geleiding van het apparaat 
zonder veel inspanning.

Toepassing: 
De betonmolen mengt beton, vloerbepleistering, mortel en gips. Ook 
geschikt voor het mengen van zware producten. De betonmolen is eenvoudig 
te bedienen en handig te verplaatsen op de bouwplaats, waardoor het 
mengen een stuk gemakkelijker wordt.

Handmenger 1300 

Betonmolen MLS145/165 

Technische gegevens MLS145
Netto-gewicht: 50 kg Spanning: 230 Volt Vermogen: 500 watt

Ketelinhoud: 145 liter

Technische gegevens
Netto-gewicht:  6,35 kg Max. volume: 65 l

Vermogen: 1.300 watt Geluidsniveau: 97,2 dB(A)

Verhuurnummer MLS145: 20023272 - MLS165: 20023281

Verhuurnummer: 20030120

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

Dagtarief Borg

6,- 75,-
EERSTE DAG GRATIS

20344113/20344122

20804529

Technische gegevens MLS165
Netto-gewicht: 83,5 kg Spanning: 230 Volt Vermogen: 700 watt

Ketelinhoud: 165 l

Dagtarief Borg

15,- 100,-
EERSTE DAG GRATIS

MLS160

MLS145
Dagtarief Borg

10,- 100,-
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Verhuurnummer: 20030120 Verhuurnummer: 20029085

Uitrijden

Inrijden

Inladen

De voordelen van de drive-in:

 ✔ Direct inladen vanuit de winkel

 ✔ Een enorme keuze aan bouwmaterialen

 ✔ Ruime voorraad

 ✔ Prijsvoordeel bij aankoop van grote hoeveelheden
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REINIGING EN KLIMAATBEHEERSING
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Toepassing: 
Deze robuuste bouwdroger zet je in n na waterschade, voor bouwdroging en 
snellere droging van vers gips en cementvloeren. Hij is zeer geschikt voor 
gebruik in gesloten ruimtes, bij renovatie van oude gebouwen en in vochtige 
kelders.

Bouwdroger, groot 

Bouwdroger, middelgroot   

Toepassing: 
Deze veelzijdige bouwdroger zet je in na waterschade, voor bouwdroging, 
snellere droging van vers gips en cementvloeren en bij renovatie van oude 
gebouwen en vochtige kelders.

Technische gegevens
Netto-gewicht: 51,5 kg Nominaal vermogen: 

1000 watt
Max. vermogen: 
1200 watt

Max vermogen: 6,7 kw Temperatuurbereik:  
5 – 32 °C 60 l opvangbak per 24 u

Technische gegevens
Netto-gewicht: 53,5 kg Nominaal vermogen: 1200 watt Max. vermogen: 

1410 watt

Stroomvoorziening: 
230 V/50 Hz, 10 A

Temperatuurbereik:  
5 – 32 °C

80 l opvangbak 
per 24H

Verhuurnummer: 20030582

Verhuurnummer: 20030005

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

EERSTE DAG GRATIS

WEEKTARIEF: 100,-

WEEKTARIEF: 120,-

Dagtarief Borg

20,- 200,-

REINIGING EN KLIMAATBEHEERSING

20271664

22352954
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Dagtarief Borg

30,- 200,-
EERSTE DAG GRATIS



Toepassing: 
Deze krachtige multifunctionele machine gebruik je voor alle houten vloer 
voorbewerkingen, van het schuren tot op kaal hout tot en met het voorberei-
den voor het lakken of uitboenen van vloerolie. Dankzij zijn krachtige motor 
en zijn robuuste constructie is de FlexiSand altijd eenvoudig te hanteren.

Toepassing: 
Renoveer met deze parketschuurmachine oude houten vloeren, met name 
parketvloeren. Deze is ook geschikt voor de eerste schuurbeurt van nieuw 
gelegd parket. De parketschuurmachine is voorzien van stofafzuiging en 
dankzij zijn stabiele constructie levert hij de beste schuurresultaten. Voor 
moeilijk bereikbare plaatsen adviseren wij ter aanvulling een kantenschuur-
machine. Deze kun je ook huren.

Parketschuurmachine 

Roterende vloerschuurmachine 

Verhuurnummer: 20030032

Verhuurnummer: 20030148

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

EERSTE DAG GRATIS

Dagtarief Borg

25,- 250,-

Dagtarief Borg

20,- 350,-
EERSTE DAG GRATIS

Technische gegevens
Netto-gewicht: 43 kg Schuurband: 200 x Ø 

480 mm Toerental: 3000 tpm

Vermogen: 1,3 kW + 1,2 
kW (stofafzuiging) Walsbreedte: 200 mm

Technische gegevens

Netto-gewicht: 50 kg Spanning: 230 V

Slijpschijven                                           
diameter: 407 mm 

26705240

23200241
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Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.
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Toepassing: 
Gebruik deze krachtige, professionele behangafstomer met een geïntegreerde 
opstap. De extra grote watertank maakt het mogelijk om 90 minuten lang 
behang af te stomen. Een geïsoleerde slang beschermt tegen de hitte van de 
stoom.

Behangafstomer  

Technische gegevens
Netto-gewicht: 7,3 kg Afmeting stoomplaat:

253 x 305 mm
Tijd klaar voor gebruik: 
18 min.

Netsnoer: 5 m Watercapaciteit: 7,5 l

Verhuurnummer: 19560008

EERSTE DAG GRATIS

Dagtarief Borg

10,- 100,-

25292101



Toepassing: 
Deze speciale stofzuiger is geschikt voor alle frezen van Baier en is 
onmisbaar om fijnstof in de omgevingslucht te voorkomen. De 
stofzuiger verwijdert vuil en stof bij freeswerk. Ook te gebruiken als 
stofafzuiger bij boor- en hakwerkzaamheden.

Tapijtreiniger 

Stofzuiger 

Toepassing: 
De tapijtreiniger reinigt naast tapijten ook stoffering, matrassen en autosto-
elen. Het speciale reinigingsmiddel wordt via het mondstuk rechtstreeks het 
materiaal ingebracht en samen met het vuil weer opgezogen via de 
zuigfunctie.

Dagtarief Borg

15,- 100,-
EERSTE DAG GRATIS

Technische gegevens
Eigen gewicht 12,7 kg Spanning: 230 V Volume: 35 l

Vermogen: 1380 watt
Zuigvermogen:  
max. 61 l/s Onderdruk: 230 bar

Lengte zuigslang: 5 m Ø zuigslang: 40 mm

Technische gegevens
Netto-gewicht: 9,5 kg Spanning: 230 V

Vermogen: 910 watt Vuilwaterreservoir: 5,5 l

Verhuurnummer: 20028684

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

Dagtarief Borg

15,- 125,-
EERSTE DAG GRATIS

22137221

22478470

Excl. stofzak
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Toepassing: 
De Karcher Hogedrukreiniger 6/13 4 CX Plus is een compacte, lichte en 
krachtige hogedrukreiniger voor professioneel gebruik. De hogedrukreiniger 
is uitgerust met 15 meter slang op een slanghaspel en een krachtige motor. 
Standaardtoebehoren: een vuilfrees-Easy-Press-handspuitpistool. De 
reinigingsmiddeldoseerklep zorgt ervoor dat er voortdurend reinigingsmiddel 
wordt toegevoegd aan de hogedrukstraal. Het grote oliereservoir, welke  
belangrijk is voor een goede smering van het apparaat, maakt controle 
eenvoudig. Gebruik het kijkglas om het oliepeil in de gaten te houden.

Hogedrukreiniger 

Technische gegevens
Netto-gewicht: 29 kg Hogedrukslang: 15 m

Werkdruk: 20-120 / 2-12 bar Wateropbrengst: 300-600 l/u

Maximale druk: 160/16 bar

Verhuurnummer: 20027821

Accessoires zijn verkrijgbaar bij het Prof Depot, of op 
de gereedschap afdeling in de winkel.

Dagtarief Borg

20,- 150,-
EERSTE DAG GRATIS

25055711
Excl. tuinslang
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Toepassing: 
Gebruik bij grotere aankopen een aanhanger. De eerste 2 uur is dit gratis. 
Het dagtarief is € 35,00. De aanhanger dient dan dezelfde dag weer te 
worden teruggebracht. Bij het Klant Informatie Centrum kun je terecht 
voor meer informatie over deze service.
• Eerste 2 uur gratis

BAUHAUS-aanhangers 

Eisen rijbewijs voor aanhangers

Gewicht auto (kg)
Laadvermogen aanhanger 
(kg)

Benodigd rijbewijs

3.000 650 Rijbewijs B

2.400 850 Rijbewijs B

2.400 1.400 Rijbewijs B+(code 96)

2.400 2.000 Rijbewijs BE

3.000 4.000
Rijbewijs BE (gehaald voor 19 
januari 2013). Anders rijbewijs 
C1E of CE

Verhuurnummer: 20603814

EERSTE 2 UUR GRATIS

Dagtarief Borg

35,- 100,-

 ✔ Een enorme keuze aan bouwmaterialen

 ✔ Een zeer ruime voorraad

 ✔ Geen parkeerplaats zoeken

 ✔ Direct inladen i.p.v. met een kar naar de auto

 ✔ Prijsvoordeel (5%) bij aankoop van grote hoeveelheden

Let op: onze prijzen zijn altijd incl. BTW.

INRIJDEN INLADEN UITRIJDEN

Het dagtarief wordt na 2 uur berekend:
€ 35,00  voor enkele as
€ 40,00  voor enkele as/huif
€ 45,00  voor dubbele as

Borg per aanhanger:
€ 100,00 enkele as
€ 150,00 enkele as/huif
€ 200,00 dubbele as

editie 01 - 2022
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