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ZachtZacht  PVC hPVC hoekbeschermers voor spanbandoekbeschermers voor spanbandenen  ((lichtelichte  uitvoering)uitvoering)  
  
                                afmeting: 90 x 90 x130 mm (grijs)  
               type EH-P1, zachte kunststof voor banden tot 50 mm. 
                                 Prijs per stuk: € 0,75 
   (afname vanaf 100 stuks (1 doos): € 0,65/stuk) 
   (afname vanaf 500 stuks: € 0,50/stuk) 
 
 
 
  
  
Flexibele Flexibele kunstkunstststofof  hoekbeschermers voor spanbandenhoekbeschermers voor spanbanden  
          
                        afmeting: 300 x 100 mm   
                        EH-P2, voor spanbanden tot 50 mm breedte. 
                                                             Prijs per stuk: € 1,85  
                            (afname vanaf 100 stuks : € 1,45/stuk) 
                         (afname vanaf 500 stuks : € 1,15/stuk) 
 
 
Hard PVC hHard PVC hoekbescheroekbeschermers voor spanbandmers voor spanbanden (lichte uitvoering)en (lichte uitvoering)  
  
                                 afmeting: 130 x 120 mm (wit)                    
                                                type: EH-P3, voor spanbanden tot 100 mm breedte. 
                                 Prijs per stuk: € 0,95 
   (afname vanaf 200 stuks (1 doos): € 0,65/stuk) 
   (afname vanaf 600 stuks: € 0,55/stuk) 
 
 
Lange hLange hoekbeschermers oekbeschermers ideaideaal vooal voorr  kwetsbare produkten en zakken transportkwetsbare produkten en zakken transport  
 
     
 
 
  
    
 
   afmeting: 185 x 185 mm 

Lengte: 400, 800 en 1150 mm   
 
ideaal voor kwetsbare produkten, BIG-BAGS 
en zakkentransport, vormvast, polypropyleen 

   Kleur: zwart. 
 
   Type: EH-P3-4, Prijs per stuk: € 10,- 
   Type: EH-P3-8, Prijs per stuk: € 13,60 
   Type: EH-P3-11, Prijs per stuk: € 18,40 
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Lange PVC hLange PVC hoekbeschermersoekbeschermers  (lichte uitvoering) (lichte uitvoering) tot 6 mtr leverbaartot 6 mtr leverbaar 
 
   afmeting: 120 x 120 mm, Lengte: 1200 - 6000 mm          
                                                ideaal voor kwetsbare ladingen. 

Vormvast, PE-kunststof, kleur blauw. 
Type: EH-P4-12 Prijs per stuk: € 15,75 

   Type: EH-P4-60 Prijs per stuk: € 78,70  
  
  
  
Lange PVC hLange PVC hoekbeschermersoekbeschermers  (zware uitvoering) (zware uitvoering) tot 6 mtr leverbaartot 6 mtr leverbaar 
 

afmeting: 190 x 190 mm, Lengte: 1000 - 6000 mm. 
ideaal voor zeer kwetsbare ladingen. 
Vormvast, PE-kunststof, kleur oranje.                              
Type: EH-P5-8   (0,8 mtr)Prijs per stuk: € 13,60 
Type: EH-P5-10 (1,0 mtr)Prijs per stuk: € 16,- 
Type: EH-P5-12 (1,2 mtr)Prijs per stuk: € 18,40 
Type: EH-P5-30 (3,0 mtr)Prijs per stuk: € 44,- 
Type: EH-P5-60 (6,0 mtr)Prijs per stuk: € 104,65 

 
  
  
Zware zwarte hZware zwarte hoekbeschermersoekbeschermers  (zware uitvoering) (zware uitvoering)   
 

afmeting: 185 x 140 x 140 mm, veel gebruikt voor 
papierrollen en coil transport. Vormvast, harde PP-kunststof. 
Type: EH-P6 Prijs per stuk: € 1,45 
(afname 100 stuks (1 doos): € 1,15/stuk) 
(afname vanaf 500 stuks : € 0,95/stuk) 

  
  
  
  
  
  
  

afmeting: 185 x 140 x 140 mm, veel gebruikt voor 
papierrollen en coil transport. Vormvast, zachte PE-    
kunstststof, breuk vast en koudebestendig. 
Type: EH-P6S Prijs per stuk: € 1,45 
(afname 50 stuks (1 doos): € 1,15/stuk) 
(afname vanaf 500 stuks : € 0,95/stuk) 
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PVC beschermhoesPVC beschermhoes  EH PSEH PS  
  
 
 
 
 
 
 
EH-PS2 voor hijs en spanbanden tot 56 mm Prijs per mtr: € 5,10 
EH-PS3 voor hijs en spanbanden tot 76 mm Prijs per mtr: € 6,80 
EH-PS4 voor hijs en spanbanden tot 95 mm Prijs per mtr: € 9,35 
EH-PS5 voor hijs en spanbanden tot 115 mm Prijs per mtr: € 11,45 
EH-PS6 voor hijs en spanbanden tot 140 mm Prijs per mtr: € 15,70 
EH-PS7 voor hijs en spanbanden tot 200 mm Prijs per mtr: € 32,95 
EH-PS8 voor hijs en spanbanden tot 315 mm Prijs per mtr: € 51,25 
 
  
Snijbestendige beschermhoesSnijbestendige beschermhoes  EH SEPEH SEP  
  
 
  
 
 
 
 
EH-SEP1 voor hijs en spanbanden tot 50 mm Prijs per mtr: € 24,95 
EH-SEP2 voor hijs en spanbanden tot 60 mm Prijs per mtr: € 28,30 
EH-SEP3 voor hijs en spanbanden tot 90 mm Prijs per mtr: € 40,45 
 
 
 
Dyneema, extreem sDyneema, extreem snijbestendige beschermhoesnijbestendige beschermhoes  EHEH--DHD en EHDHD en EH--DLDDLD  
  

 
  
 
EH-DLD (light) voor span of hijsbanden tot 60 mm Prijs per mtr: € 100,- 
EH-DHD (heavy) voor span of hijsbanden tot 60 mm Prijs per mtr: € 150,- 
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Verstelbare aluminium spanplank (240Verstelbare aluminium spanplank (24000--2700 mm)2700 mm)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afmeting: 100 x 30 mm, Lengte: 2400-2700 mm.  
Eenvoudig en snel te plaatsen, voor het opsluiten van uw 
lading om ongewild schuiven of kantelen te voorkomen. 
Lading blokkade per plank 400 kg. 
Type: EH-SP 
Prijs per stuk: € 55,-- (Prijs per 10 stuks: € 45,-/st) 
Pallet prijs op aanvraag (100 st. per pallet) 
 

 
Afdeknetten/afdek gaasAfdeknetten/afdek gaas  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 

          
 
 
Alle denkbare maten zijn mogelijk, voor prijzen of  meer info: info@hijsmiddel.be 


