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BBT ERAN LIFTEN & HOOGWERKERS 

BBT Group is via importeur Faraone Nederland dealer voor Noord-Holland van ERAN montage- en 

materiaalliften, Niet zelfrijdende hoogwerkers en Zelfrijdende hoogwerkers.  

Toepasbaar in o.a.; 

De ERAN liften kunnen compleet geleverd worden met transportwielen achter en stabilisatorset. 

Voor vele disciplines kan BBT Group u voorzien van diverse hulpmiddelen. 

Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een set verlengde lepels, (met of zonder 

bescherming) een samengesteld frame met hijshaak, een frame met 

afrolbeveiliging voor het heffen van buizen, enz. 

Wanneer u een specifiek hulpmiddel nodig heeft voor uw werkzaamheden en deze 

kunt u niet vinden neemt u dan gerust contact met ons op. 

 

BOUW / MONTAGE / ONDERHOUD / STANDBOUW / MAGAZIJNEN 
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MONTAGELIFTEN & MATERIAALLIFTEN 
 

ERAN ML 3.5 350 KG. /  3,5 M¹ 
 
Capaciteit : 350Kg. (40cm),350Kg. (60cm), 250Kg. (80cm), 150Kg. (100cm) 
Max werkhoogte : 3,5 m¹ 
Min hefhoogte : 0,15 m¹ 
Vloervrijheid : 0,05 m¹ 
Eigen gewicht : 120 Kg. 
Hoogte : 1,5 m¹ 
Breedte : 0,75 m¹ 
 

ADVIES VERKOOPPRIJS € 1.599,00 
 

ERAN ML 5.0  300 KG. / 5,0 M¹  
 
Capaciteit : 300Kg. (40cm), 300Kg. (60cm), 250Kg. (80cm), 150Kg. (100cm) 
Max werkhoogte : 5,0 m¹ 
Min hefhoogte : 0,15 m¹ 
Vloervrijheid : 0,05 m¹ 
Eigen gewicht : 145 Kg. 
Hoogte : 1,88 m¹ 
Breedte : 0,75 m¹ 
 

ADVIES VERKOOPPRIJS € 1.699,00 

 
ERAN ML 6.5  250 KG. / 6,5 M¹ 
 
Capaciteit : 250Kg. (40cm), 200Kg. (60cm), 150Kg. (80cm), 100Kg. (100cm) 
Max werkhoogte : 6,5 m¹ 
Min hefhoogte : 0,15 m¹ 
Vloervrijheid : 0,05 m¹ 
Eigen gewicht : 185 Kg. 
Hoogte : 2,08 m¹ 
Breedte : 0,75 m¹ 

* Compleet geleverd met transportwielen achter en stabilisatorset 
 

ADVIES VERKOOPPRIJS € 1.899,00 
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ERAN ML7.9*  
 
Capaciteit : 250Kg. (40cm), 200Kg. (60cm), 150Kg. (80cm), 100Kg. (100cm) 
Max werkhoogte : 6,5 m¹ 
Min hefhoogte : 0,15 m¹ 
Vloervrijheid : 0,05 m¹ 
Eigen gewicht : 185 Kg. 
Hoogte : 2,08 m¹ 
Breedte : 0,75 m¹ 

* Compleet geleverd met transportwielen achter en stabilisatorset 
 

ADVIES VERKOOPPRIJS € 2.199,00 
 
 
 
 

OPTIES MONTAGELIFTEN 

STABILISATORSET €  

TRANSPORTWIELEN ACHTER €  

VERLENGLEPELS*** € 95,00 

HIJSHAAK*** € 139,00 

BUISKLEMMEN SET (4 STUKS)*** € 115,00 
 

*** Hulpmiddelen vallen niet onder de fabrieksgarantie en bij toepassing is de volledige verantwoordelijkheid voor de gebruiker. 
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NIET ZELFRIJDENDE HOOGWERKERS 
 

ERAN FSM 8 8 METER 
 
Max werkhoogte : 8 m¹ 
Max vloerhoogte : 6 m¹ 
Hefcapaciteit : 125Kg. 
Eigen gewicht : 400Kg.     
Hoogte : 2,04 m¹ 
Breedte : 0,84 m¹ 
Lengte : 1,42 m¹ 

 

ADVIES VERKOOPPRIJS € 4.150,00 
 

ERAN FSM 10 10 METER 
 
Max werkhoogte : 10 m¹ 
Max vloerhoogte : 8 m¹ 
Hefcapaciteit : 125 Kg. 
Eigen gewicht : 440 Kg. 
Hoogte : 2,04 m¹ 
Breedte : 0,84 m¹ 
Lengte : 1,42 m¹ 

 

ADVIES VERKOOPPRIJS € 4.450,00 
 

ERAN FSM 12 12 METER 
 
Max werkhoogte : 12 m¹ 
Max vloerhoogte : 10 m¹ 
Hefcapaciteit : 125 Kg. 
Eigen gewicht : 480 Kg. 
Hoogte : 2,04 m¹ 
Breedte : 0,84 m¹ 
Lengte : 1,42 m¹ 

 

ADVIES VERKOOPPRIJS € 4.700,00 
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ZELFRIJDENDE HOOGWERKERS 
 

ERAN ZT 8.0 8 METER 
 
Max werkhoogte : 8 m¹ 
Max vloerhoogte : 6 m¹ 
Platform : 0,78 X 0,70 m¹ 
Hefcapaciteit : 125 Kg. 
Eigen gewicht : 850 Kg.     
Hoogte : 1,98 m¹ 
Breedte : 0,79 m¹ 
Lengte : 1,36 m¹ 
 

ADVIES VERKOOPPRIJS € 9.200,00 
 

ERAN ZT 9.5 9,5 METER 
 
Max werkhoogte : 9,5 m¹ 
Max vloerhoogte : 7,5 m¹ 
Platform : 0,78 X 0,70 m¹ 
Hefcapaciteit : 125 Kg. 
Eigen gewicht : 850 Kg.     
Hoogte : 1,98 m¹ 
Breedte : 0,79 m¹ 
Lengte : 1,36 m¹ 
 

ADVIES VERKOOPPRIJS € 9.775,00 
 
 

Standaard voorzieningen ERAN ZR 8.0 / 9.5: 

- CE keurmerk door DNV (det norske veritas) 
- Dubbele stabiele onderhoudsvrije telescopische mast 
- Niet strepende banden 
- Eén handbediende joystick  
- Automatische pothole bescherming 
- Flitslamp 
- Scheefstand beveiliging 
- Handmatig rem vrijzetten 
- Daal en rij signaal (hoorbaar) 
- Noodstopknop op platform en basis 
- Rij snelheidsbegrenzer, bij rijden op hoogte 
- Claxon 
- Urenteller 
- Automatische acculader 
- Heavy duty 12 volt batterijen 2 stuks 
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KOSTEN BESPAREN MET EEN HOOGWERKER 
WAAROM EEN COMPACTE HOOGWERKER KOPEN? 

ERAN kan tegen zeer aantrekkelijke verkoopprijzen een compacte hoogwerker leveren. Bij de aanschaf van een 

hoogwerker is het echter ook belangrijk om te weten, welke voordelen de aanschaf van een  hoogwerker de gebruiker 

oplevert. In de onderstaande schema’s is te lezen welke voordelen de aanschaf van een hoogwerker  oplevert qua tijd en 

kosten.  

Schema 1 geeft de voordelen van de aanschaf van een hoogwerker aan, als er nu een steiger wordt gebruikt bij 

binnenwerkzaamheden.  Schema 2 geeft inzicht in de huurprijzen van de hoogwerkers. 

SCHEMA 1 - KOSTENBESPARINGEN DOOR HOOGWERKER T.O.V. STEIGER 

BESPARING T.O.V. WERKEN MET STEIGER 
Besparing 
(in min.) 

1. 
Steiger brengen naar werklocatie 
15 minuten 

15 

2. 
Steiger opbouwen 
20 minuten (2 man) x 2 

40 

3. 
Naar boven, naar beneden voor gereedschap (steiger/ladder) 
10 minuten 

10 

4. 
Steiger afbreken 
20 minuten (2 man) x 2 

40 

5. 
Steiger opbergen  
15 minuten 

15 

  
SUBTOTAAL 
x uurloon werknemer = besparing in euro’s 

120 

SNELLER WERKEN 
Besparing 
(in min.) 

6. 

Schoonmaak , stofvrij maken, bewassing (2 handen vrij) 
30 minuten 

30 

7. 

Onderhoud , lampen vervangen, reparaties etc. 
(2 handen vrij) 
 30 minuten 
EFFECTIEVER: Direct vervangen van kapotte lampen. Niet wachten tot er 
meerdere lampen stuk zijn en dan een steiger opbouwen. De lichtsterkte blijft 
hierdoor altijd optimaal en veilig 

30 

  
SUBTOTAAL 
x uurloon werknemer = besparing in euro’s 

120 
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Zoals in het schema beschreven levert de aanschaf van een hoogwerker kostenvoordelen op t.o.v. het gebruik van een 

steiger. Echter is hierbij nog geen rekening gehouden met het inzetten van de hoogwerker voor andere werkzaamheden. 

 Zodoende levert de hoogwerker ook andere voordelen op die later pas aan het licht komen. 

UITVAL / ZIEKTE                                                                                                             Besparing kosten uitval 

Door het werken met een steiger en/of ladder wordt een werknemer geconfronteerd met vreemde werkhoudingen,  zware 

belasting gewrichten, hoge werkdruk en gevaarlijke situaties. Een compacte hoogwerker kan al deze vier punten doen 

verminderen, waardoor de kans op uitval aanzienlijk wordt verkleind. Dit is echter moeilijk in geld uit te drukken, want dit 

kan van bedrijf tot bedrijf verschillen. 

SCHEMA 2 - KOSTENBESPARINGEN DOOR AANSCHAF HOOGWERKER T.O.V. HUREN HOOGWERKER 

Bij regelmatige huur van een compacte hoogwerker kan het interessant zijn om een hoogwerker aan te schaffen. In het 

onderstaande schema ziet U gemiddelde huurprijzen, die bij verhuurbedrijven worden gehanteerd. Om over de aanschaf 

een goed advies te kunnen geven is het verstandig om met ERAN of een van de dealers contact op te nemen. 

HUREN Besparing huurkosten 

8. 

Kosten huren hoogwerker  
Huur per dag (niet zelfrijdende hoogwerker)  
Huur per week (niet zelfrijdende hoogwerker)  
Huur per dag (zelfrijdend)  
Huur per week (zelfrijdend) 

 
+/- € 75,00 euro exclusief BTW 

+/- € 150,00 euro exclusief BTW 
+/- € 110,00 euro exclusief BTW 
+/- € 250,00 euro exclusief BTW 

9. 
Kosten transport hoogwerker 
Brengen en ophalen hoogwerker 

 
+/- € 30,00 euro exclusief BTW 

  SUBTOTAAL € ....,00 euro exclusief BTW 

Zoals in het schema beschreven levert de aanschaf van een hoogwerker kostenvoordelen op t.o.v. de huur van een 

hoogwerker. Echter is hierbij nog geen rekening gehouden met het inzetten van de hoogwerker voor andere 

werkzaamheden. Zodoende levert de hoogwerker ook andere voordelen op die later pas aan het licht komen, doordat er 

altijd een hoogwerker beschikbaar is. 

Zie voor aanvullende informatie www.eranlift.nl  

 


