Apeldoorn > Breda > Dronten > Zevenhuizen (ZH)

O N B E T WI S T D E M A C HI N E SPEC IA LIST

2

3

INHOUD
INTER-TECHNO

4

Over Inter-Techno

BOBCAT

6

Voor iedere klus een BOBCAT

W E YC O R

44

De nieuwe definitie van kracht

DOOSAN

56

Duurzame oplossingen

O N D E R D E L E N & S E RV I C E

58

FINANCIEREN

60

CONTACTGEGEVENS.................................................................................................................. 12

Verschillende lease mogelijkheden

VESTIGINGEN

INTERTECHNO.NL

✆

055 - 5425333

 I N F O@I N T ER T EC H N O.N L

62

5

OVER

INTER-TECHNO
Inter-Techno bestaat meer dan 40 jaar en is sinds de start in 1980 uitgegroeid tot
dé leverancier van Bobcat in Nederland.

ONS AANBOD
Naast dat wij dé leverancier van Bobcat zijn,
zijn wij ook importeur van Weycor (Atlas) en Doosan
portable power. Zodoende vertegenwoordigen wij
drie grote sterke merken, waarmee wij onze klant een
compleet assortiment aan kunnen bieden.
Wij verkopen nieuwe, maar ook gebruikte
machines en aanbouwdelen en bieden tevens de
mogelijkheid om materieel te huren of te leasen.

INTERTECHNO.NL

AL MEER DAN 40 JAAR LEVEREN WIJ
MACHINES EN MATERIEEL

MEER DAN 40 JAAR ERVARING
Ons personeel heeft een sterke band met het bedrijf en
omgekeerd. Het verloop is laag, de arbeidsmoraal is
hoog. Dat merkt de klant aan het niveau van de service,
de dienstverlening en knowhow.

Met vestigingen in Apeldoorn, Dronten,
Zevenhuizen en Breda zijn wij goed bereikbaar
vanuit heel Nederland en is Nederland goed
bereikbaar voor onze verkopers, onze
chauffeurs en onze servicemonteurs.

Al meer dan 40 jaar leveren wij machines en
materieel. In de loop van de tijd hebben wij niet alleen
ons assortiment maar ook onze landelijke dekking
uitgebreid.

Inter-Techno is onderdeel van de Inter-Rent
groep waarvan Gencom: de specialist op
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het gebied van generatoren, compressoren
en lichtmasten, en 1.2.3. Machineverhuur:
de verhuurder van machines en van klein
en groot materieel met een landelijke dekking,
ook deel van uitmaken.
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I NTER-TECH NO
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BO BCAT

6

BOBCAT MODELLEN
GRAAFMACHINES
SCHRANKLADERS
RUPSLADERS
KNIKLADERS
WIELLADERS
VERREIKERS
ROTERENDE VERREIKERS
VERDICHTINGSMACHINES
STAMPERS, TRILPLAAT EENRICHTING, TRILPLAAT OMKEERBAAR,
HYDROSTATISCHE TRILPLAAT, ACHTERLOOPWALS,
GREPPELWALS, TANDEMWALS

AANBOUWDELEN

INTERTECHNO.NL

VOOR IEDERE KLUS
EEN BOBCAT!
Bobcat bouwt al meer dan 50 jaar compacte apparatuur waarmee u efficiënter en
effectiever kunt werken. U kunt op de prestaties, degelijkheid, comfort en veelzijdigheid
van onze machines en aanbouwdelen bouwen. We zijn er trots op dat wij sinds de start van
ons bedrijf in 1980 zijn uitgegroeid tot de grootste leverancier van Bobcat in Nederland.
Bobcat is de specialist in compact materiaal en kan een breed programma Bobcat schrankladers,
graafmachines, verreikers, roterende verreikers, knikladers, wielladers, verdichtingsmachines
en aanbouwdelen leveren.
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GRAAFMACHINES

GRAAFMACHINES

9

E08
1.138 / – kg

Als u een machine zoekt voor algemeen graafwerk of om bouwplaatsen gereed te maken, zijn de Bobcat compacte
graafmachines (ook bekend als minigraafmachine) een slimme keuze. Bobcat graafmachines bieden exclusieve kenmerken
en voordelen waarmee u productiever bent en de beschikbare machinetijd maximaliseert. Bobcat biedt u het grootste
aanbod aan graafmachines op de markt.

1,82 / – m
7,5 kW / 10 pk
Stage 5

Bedrijfsgewicht met standaarduitrusting / Bedrijfsgewicht met optionele lepelsteel of/en optioneel tegengewicht
Boordiepte met standaarduitrusting / Boordiepte met optionele lepelsteel en/of optioneel tegengewicht
Vermogen (ISO 14396)			

E10Z

Emissie

1.176 / – kg
1,82 / – m
7,5 kW / 10 pk
Stage 5

E10E
1.201 / – kg
1,82 / – m
7,5 kW / 10 pk

E17
1.711 / – kg
2,25 / – m
10,2 kW / 13,7 pk
Stage 5

E17Z
1.749 / – kg
2,25 / – m
10,2 kW / 13,7 pk
Stage 5

INTERTECHNO.NL
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BO BCAT

8

GRAAFMACHINES

E19

11

E27

1.885 / 1.941 kg

2.683 / 2.830 kg

2,39 / 2,57 m

2,85 / – m

10,2 kW / 13,7 pk

18,3 kW / 24,5 pk

Stage 5

Stage 5

E34

E19E
2.120 kg

3.476 / 3.779 kg

2,57 m

3,12 / 3,42 m

15 kW / 20,4 pk

18,2 kW / 24,4 pk
Stage 5

E35Z

E20Z
2.019 / 2.025 kg

3.499 / 3.802 kg

2,39 / 2,57 m

3,12 / 3,42 m

10,2 kW / 13,7 pk

18,2 kW / 24,4 pk

Stage 5

Stage 5

E35ZE

E26
2.608 / – kg

3.800 kg

2,57 / – m

5,63 m

15,4 kW / 21 pk

22 kW / 30 pk

Stage 5

E27Z

INTERTECHNO.NL

E50Z

2.705 / 2.838 kg

4.975 kg

2,55 / 2,85 m

3,55 m

15,3 kW / 20,5 pk

31,3 kW / 42,6 pk

Stage 5

Stage 5
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BO BCAT

10

GRAAFMACHINES

12

13

E55Z
5.346 / 5.575 kg
BO BCAT

3,43 / 3,83 m
36.4 kW / 49,5 pk
Stage 5

E60
5.589 / 5.610 kg
3,54 / 3,94 m
41 kW / 55,8 pk
Stage 5

E85
8.600 / 9.095 kg
4,18 / 4,73 m
44,3 kW / 59,4 pk
Stage 5

E57W
5.920 / 5.943 kg
3,5 / 3,8 m
42,5 Kw / 57,0 pk bij 2.400
Stage 5

Werken met uitstootvrije (zero emission) machines is een hot-item in de huidige markt en dit zal de komende jaren alleen
maar belangrijker worden. Wijzelf, maar ook onze klanten hechten veel waarde aan een duurzame toekomst en daarmee
aan duurzame oplossingen.
Daarom biedt Inter-Techno u een eerste selectie van
elektrische graafmachines aan die dezelfde capaciteit
leveren als de conventionele machines met dieselmotor.
Op verzoek kunnen wij u ondersteunen bij uw
subsidieaanvraag voor een duurzame machine.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

INTERTECHNO.NL
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Elektrische machine op aanvraag
In samenwerking met onze partner, kunnen wij elke
machine ombouwen tot een elektrische variant.
Vraag naar de mogelijkheden!
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SCHRANKLADERS

SCHRANKLADERS

15

S70
686 kg

De schranklader werd al in 1958 uitgevonden door Bobcat Company en vijf jaar later bracht het bedrijf deze machine
naar Europa. Sindsdien heeft Bobcat een geschiedenis van kwaliteit, prestaties en betrouwbaarheid geschreven.
In combinatie met een origineel Bobcat aanbouwdeel kan elk schrankladermodel een krachtige werkpartner voor u zijn.
En omdat u kunt kiezen uit meer dan twaalf modellen, vindt u altijd de juiste machine voor elke klus.

343 kg
17,2 kW / 23,1 pk
1.268 kg
Stage 5

Kiplast (ISO 14397-1)		

Bedrijfsgewicht

Nominaal bedrijfsvermogen (is 50% van de kiplast)

Vermogen (ISO 14396)

Emissie

S100
915 kg
457 kg
18,2 kW / 24,4 pk
1.860 kg
Stage 5

S450
1.308 kg
654 kg
36,5 kW / 48,9 pk
2.436 kg
Stage 5

S510
1.703 kg
851 kg
41,0 kW / 55,0 pk
2.816 kg
Stage 5

S530
1.823 kg
911 kg
41,0 kW / 55,0 pk
2.952 kg
Stage 5

INTERTECHNO.NL
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BO BCAT

14

SCHRANKLADERS

17

S850

S550
1.793 kg

3.700 kg

896 kg

1.850 kg

45,6 kW/ 61,1 pk

68,7 kW / 92,1 pk

2.818 kg

4.643 kg

Stage 5

Stage 5 vanaf 2022

S590
1.935 kg
967 kg
49,3 kW / 66,1 pk
2.991 kg
Stage 5

S66
2.331 kg
1.165 kg
55 kW / 74 pk
3.261 kg
Stage 5

S76
2.731 kg
1.365 kg
55 kW / 74 pk
4.033 kg
Stage 5

S770
3.137 kg
1.569 kg
68,7 kW / 92,1 pk
4.225 kg
Stage 5 vanaf 2022

INTERTECHNO.NL
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BO BCAT

16

RUPSLADERS

18

RUPSLADERS

19

T66
3.104 kg

Met Bobcat compacte rupsladers beschikt u over alle kennis van Bobcat op het gebied van compacte uitrustingen,
gecombineerd met een reeks innovatieve functies die u in alle weersomstandigheden helpen om ‘de omgeving
de baas te zijn’. Geen enkele conventionele machine op wielen kan concurreren met een Bobcat rupslader welke
een groot hefvermogen heeft én over het algeheel stabiel is en tractie biedt. De Bobcat compacte rupsladers
zijn duurzaam, behendig en gemakkelijk te gebruiken, ook op plaatsen waar de laagste gronddruk of flotatie in
modder nodig is.

Kiplast (ISO 14397-1)		

Bedrijfsgewicht

Nominaal bedrijfsvermogen (is 50% van de kiplast)

Vermogen (ISO 14396)

55 kW / 74 pk
4.026 kg
Stage 5

T76

Emissie

3.976 kg
1.391 kg
55 kW / 74 pk
4.850 kg
Stage 5

T770

MT55

4.567 kg

732 kg

1.598 kg

254 kg

68,7 kW / 92,1 pk

18,2 kW / 24,4 pk

4.747 kg

1.186 kg

Stage 5 vanaf 2022

T870

T450
1.900 kg

4.931 kg

665 kg

1.726 kg

45,5 kW / 61,1 pk

74,6 kW / 100,1 pk

2.789 kg

5.863 kg

Stage 5

Stage 5 vanaf 2022

T590
2.774 kg
971 kg
49,3 kW / 66,1 pk
3.548 kg
Stage 5

INTERTECHNO.NL
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BO BCAT

1.086 kg

KNIKLADERS

20

KNIKLADERS

21

L23
1.719 kg

De Bobcat knikladers hebben het rubuuste Bobcat DNA, hoge prestaties, een compact formaat en een hoog
hefvermogen. Een laag eigen gewicht met geringe bodemdruk maakt deze nieuwe Bocat een veelzijdige machine
welke gemakkelijk is te besturen en dankzij zijn lage gewicht gemakkelijk op een aanhangwagen kan worden
vervoerd.
Maximale hefhoogte				

1.265 kg
Stage 5

Netto vermogen

L28

Maximaal hefvermogen				Emissie

1.903 kg
18 kW / 25 pk
1.392 kg
Stage 5

INTERTECHNO.NL
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BO BCAT

18 kW / 25 pk

WIELLADERS

22

WIELLADERS

23

L65
4.500 kg

Met de L65 en de L85 betreedt Bobcat het segment van de wielladers.
De machines worden gebouwd met beproefde compenten, zijn robuust en doordacht.

06, - 1,0 m³
Stage 5

Netto vermogen

Maximaal hefvermogen				Emissie

L85
5.091 kg
50,7 kW / 69 pk
0,8 - 1,2 m³
Stage 5

INTERTECHNO.NL
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BO BCAT

Maximale hefhoogte				

41 kW / 56 pk

VERREIKERS

24

VERREIKERS

25

TL26.60*
5,8 m

Bobcat verreikers bieden hoge prestaties in moeilijke omstandigheden in de landbouw, bouw, afvalmanagement
en in vele industriële toepassingen. De hoge stabiliteit, perfecte balans, flexibiliteit, compactheid, betrouwbaarheid
en productiviteit kenmerken de verreikers van Bobcat.

Maximale hefhoogte				

74,5 kW / 100 pk
Stage 5

Netto vermogen

Maximaal hefvermogen				Emissie

TL30.60*
5,8 m
3.000 kg
74,5 kW / 100 pk
Stage 5

TL30.70*
6,68 m
3.000 kg
74,5 kW / 100 pk
Stage 5

TL34.65HF
6,33 m
3.400 kg
97 kW / 130 pk
Stage 5

TL35.70
6,89 m
3.500 kg
74,5 kW / 100 pk
Stage 5

*Ook met 75pk Stage 5 verkrijgbaar

INTERTECHNO.NL
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BO BCAT

2.600 kg

VERREIKERS

TL38.70HF

27

T35.140S*

6,89 m

13,66 m

3.800 kg

3.500 kg

99,5 kW / 135 pk

74,5 kW / 100 pk

Stage 5

Stage 5

TL43.80HF

T41.140SLP*

7,5 m

13,66 m

4.300 kg

4.100 kg

99,5 kW / 135 pk

74,5 kW / 100 pk

Stage 5

Stage 5

T35.105 &T35.105L*

T40.180SLP*

10,29 m

17,47 m

3.500 kg

4.000 kg

74,5 kW / 100 pk

74,5 kW / 100 pk

Stage 5

Stage 5

T36.120SL*
11,85 m
3.600 kg
74,5 kW / 100 pk
Stage 5

T35.130S & T35.130SLP*
12,47 m
3.500 kg
74,5 kW / 100 pk
Stage 5

*Ook met 75pk Stage 5 verkrijgbaar

INTERTECHNO.NL
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BO BCAT

26

ROTERENDE VERREIKERS

ROTERENDE
VERREIKERS

TR60.210
20,8 m
6.000 kg
100 kW /134 pk
Stage 5

Roterende verreikers zijn zeer veelzijdige machines. Ze kunnen worden gebruikt als verreikers, maar ook als kranen,
hoogwerkers en vorkheftrucks. En dankzij onze uitgebreide selectie van aanbouwdelen kunnen ze worden gebruikt
in een breed scala van toepassingen, waaronder: bouw, sloop, hijsen en verplaatsen, onderhoud en recycling.

TR60.250
25 m
6.000 kg

Maximale hefhoogte				

Netto vermogen

100 kW /134 pk

Maximaal hefvermogen				Emissie

Stage 5

TR40.180

TR70.260

17,56 m

25,7 m

4.000 kg

7.000 kg

55 kW / 75 pk

160 kW /218 pk

Stage 5

Stage 5

TR60.300

TR50.180
17,56 m

29,8 m

4.999 kg

6.000 kg

100 kW /134 pk

160 kW /218 pk

Stage 5

Stage 5

TR60.350

TR50.210
20,5 m

34,9 m

4.999 kg

6.000 kg

100 kW /134 pk

175 kW /238 pk

Stage 5

Stage 5

TR50.250

INTERTECHNO.NL
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TR60.390

24,6 m

38,9 m

4.999 kg

6.000 kg

100 kW /134 pk

175 kW /238 pk

Stage 5

Stage 5

✆

055 - 5425333

 I N F O@I N T ER T EC H N O.N L

BO BCAT

28

VERDICHTINGSMACHINES

TRILSTAMPERS

R30
29 kg
Benzine
0,92 kW / 1,23 pk

Trilstampers zijn bedoeld voor kleine verdichtingswerkzaamheden (greppels, drainage en pijpleidingen). Dankzij hun
compacte formaat worden ze ook vaak ingezet voor wegwerkzaamheden. Ze zijn geschikt voor het verdichten van
asfaltmengsels, gemengde grond, zand, grindmateriaal, leem, klei etc. Alle modellen zijn uitgerust met een trillingsvrije
handgreep en hebben een perfecte gewichtsverdeling, wat maximale veiligheid en comfort voor de gebruiker
garandeert. De modellen R60 en hoger bevatten een geïntegreerd hoogteverstelsysteem.

Bedrijfsgewicht

Brandstof

Vermogen (ISO 14396)		

Frequentie

Centrifugaalkracht

Standaard voetbreedte / Plaatbreedte

31

13,3 Hz
2 kN
130 mm
BO BCAT

30

R60
62 kg
Benzine
2,2 kW / 3 pk

11,3 Hz
11,5 kN
280 mm

R60P
62 kg
Benzine
2,7 kW / 3,7 pk

11,3 Hz
11,5 kN
280 mm

R68
68 kg
Benzine
2,2 kW / 3 pk

11,3 Hz
13 kN
280 mm

R68P
68 kg
Benzine
2,7 kW / 3,7 pk

11,3 Hz
13 kN
280 mm

R70D
83 kg
Diesel
3,2 kW / 4,3 pk

INTERTECHNO.NL
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VERDICHTINGSMACHINES

33

TRILPLAAT
ÉÉNRICHTING

TRILPLAAT
OMKEERBAAR

Eenrichtings trilplaten zijn geschikt voor het verdichten van zand, grind, mager beton, met bitumen gecoat grind
straatstenen, etc. Door de compacte afmetingen zijn ze gemakkelijk te transporteren en ze zijn ideaal voor
verdichtingswerkzaamheden in krappe ruimtes (greppels, pijpleidingen en trottoirs) en zelfs voor groenvoorziening.
Deze trilplaten zijn de kleinste in ons aanbod trilplaten. Het slimme technische ontwerp van de handgrepen beschermt
de bestuurder tegen ongewenste trillingen, terwijl het machineframe een veilige grip en eenvoudige bediening van de
machine mogelijk maakt.

Omkeerbare trilplaten zijn geschikt voor werkzaamheden in de civiele techniek en de wegenbouw. Ze kunnen
gemakkelijk materialen verdichten, zoals zand, grind, steenslag, beton, bestratingen etc.. Alle omkeerbare trilplaten
van Bobcat werken met een tweeassensysteem, waardoor tijdens het verdichten van richting veranderd kan worden.
De twee-assige technologie zorgt voor een dubbel gewicht – en daarmee een betere verdichtingskracht.
Hydrostatische besturingselementen garanderen bedieningsgemak en een snelle verandering van verdichtingsrichting.

Bedrijfsgewicht

Brandstof

Vermogen (ISO 14396)		

Bedrijfsgewicht

Brandstof

Vermogen (ISO 14396)		

Frequentie

Centrifugaalkracht

Standaard voetbreedte / Plaatbreedte

Frequentie

Centrifugaalkracht

Standaard voetbreedte / Plaatbreedte

FP10.33

RP22.40

54 kg
Benzine
2,9 kW / 4 pk
100 Hz
10,5 kN
330 mm

FP12.40
69 kg
Benzine
2,9 kW / 4 pk
98 Hz
12 kN
400 mm

FP15.50
84 kg
Benzine
2,9 kW / 4 pk
100 Hz
15 kN
500 mm

INTERTECHNO.NL

109 kg
Benzine
3,6 kW / 4,9 pk
98 Hz
23 kN
400 mm

FP15.40

RP22.40D

80 kg
Benzine
2,9 kW / 4 pk
100 Hz
15 kN
400 mm

RP25.40D

130 kg
Diesel
3,1 kW / 4,2 pk
98 Hz
23 kN
400 mm

FP20.50D

RP25.50D

106 kg
Diesel
3,2 kW / 4,4 pk
90 Hz
20 kN
500 mm

146 kg
Diesel
3,1 kW / 4,2 pk
95 Hz
25 kN
400 mm

RP30.50

146 kg
Diesel
3,1 kW / 4,2 pk
95 Hz
25 kN
500 mm
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213 kg
Benzine
6 kW / 8,2 pk
90 Hz
32 kN
500 mm

BO BCAT

32

VERDICHTINGSMACHINES

35

BO BCAT

34

RP30.60
213 kg
Benzine
6 kW / 8,2 pk
90 Hz
32 kN
600 mm

RP30.50D

RP40.60D

243 kg
Diesel
4,5 kW / 6,1 pk
90 Hz
32 kN
500 mm

RP30.60D

284 kg
Diesel
6 kW / 8,2 pk
65 Hz
42 kN
600 mm

RP49.20D

243 kg
Diesel
4,5 kW / 6,1 pk
90 Hz
32 kN
600 mm

RP40.60

424 kg
Diesel
6,6 kW / 9 pk
65 Hz
49 kN
450 / 600 / 750 mm

RP59.20D

263 kg
Benzine
6 kW / 8,2 pk
65 Hz
42 kN
600 mm

INTERTECHNO.NL
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440 kg
Diesel
6,6 kW / 9 pk
65 Hz
59 kN
450 / 600 / 750 mm
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VERDICHTINGSMACHINES

HYDROSTATISCHE
TRILPLAAT

HP50.75
350 kg
Diesel
7 kW / 9,5 pk
70 Hz
50 kN
450 / 600 / 750 mm

Hydrostatische trilplaten zijn geschikt voor het zwaardere verdichtingswerk in de civiele techniek en wegenbouw.
Ze kunnen gemakkelijk materialen verdichten, zoals zand, grind, steenslag, beton, bestratingen etc.
Onze hydrostatische trilplatenlijn is gebaseerd op een volledig hydraulisch systeem, zodat er geen V-riem nodig is.
Ze werken met een dual- of triple-shaft bekrachtigingssysteem.

Bedrijfsgewicht

Brandstof

Vermogen (ISO 14396)		

Frequentie

Centrifugaalkracht

Standaard voetbreedte / Plaatbreedte

HP55.75
362 kg
Diesel
7 kW / 9,5 pk
70 Hz
55 kN
450 / 600 / 750 mm

HP60.85
464 kg
Diesel
10,1 kW / 13,7 pk
69 Hz
60 kN
550 / 700 / 850 mm

HP65.85
471 kg
Diesel
10,1 kW / 13,7 pk
55 Hz
65 kN
550 / 700 / 850 mm

INTERTECHNO.NL
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BO BCAT

36

VERDICHTINGSMACHINES

39

ACHTERLOOPWALS

GREPPELWALS

Achterloopwalsen zijn veelzijdige machines, geschikt voor het verdichten van bitumineus materiaal maar ook
voor lichte grondwerkzaamheden en andere reparatiewerkzaamheden. De Bobcat-loopwalsen zijn uitgerust met
instellingen voor dubbele amplitude, zodat klanten binnen enkele seconden kunnen wisselen tussen grond/grind
en asfalt/bitumineuze verdichting. Onze line-up bestaat uit twee modellen, beide uitgerust met dubbele trommels
voor maximale verdichting. Onze loopwalsen zijn volledig hydraulische machines, met standaard een geïntegreerd
watersproeiersysteem.

Greppelwalsen zijn voornamelijk ontworpen voor het verdichten van sleuven. Bovendien kunnen gebruikt worden
bij toepassingen zoals de aanleg van pijpleidingen, elektrische en andere kabelinstallaties. Zelfs stortplaatsen en
vuilnisbelten kunnen veel baat hebben bij deze machines. De greppelwalsen, ook wel sleuvenwalsen genoemd, worden
gebruikt voor bodem-, zand- of grindverdichting en kunnen zelfs moeilijk te verdichten materialen zoals klei aanpakken.

Bedrijfsgewicht

Brandstof

Vermogen (ISO 14396)		

Frequentie

Centrifugaalkracht

Standaard voetbreedte / Plaatbreedte

Bedrijfsgewicht

Brandstof

Vermogen (ISO 14396)		

Frequentie

Centrifugaalkracht

Standaard voetbreedte / Plaatbreedte

WR65-HATZ

TR85S

719 kg (738 kg e.start)
Diesel
6,1 kW / 8,3 pk
60 Hz
11 \ 21 kN
650 mm

1.305 kg
Diesel
13,2 kW / 18 pk
30 Hz
86 kN
630 / 850 mm

WR65-YANMAR

TR75

712 kg
Diesel
6,1 kW / 8,3 pk
60 Hz
11 \ 21 kN
650 mm

INTERTECHNO.NL

1.340 kg
Diesel
14,6 kW / 19,9 pk
40 Hz
75 \ 36 kN
640 / 850 mm

✆
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VERDICHTINGSMACHINES

TANDEMWALS

ATR23
2.260 kg
Diesel
18,5 kW /24,8 pk
58 / 66 Hz
31,4 / 36,9 kN
1.000 mm

Bobcat’s bouwmaterieel heeft altijd de norm gesteld voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Zo ook onze
tandemwalsen. Bobcat tandemwalsen zijn uitgerust met een onderhoudsvrije scharnierverbinding waardoor een
snelle trommelaanpassing mogelijk is, afhankelijk van de vereisten op het werkterrein. Deze walsen zijn ideaal voor
zowel aannemers als verhuurbedrijven, dankzij hun intuïtieve bediening en lage onderhoudsbehoefte.
De tandemwalsen zijn uitgerust met een onderhoudsarme Kubota-motor van 19 kW.
Bedrijfsgewicht

Brandstof

Vermogen (ISO 14396)		

Frequentie

Centrifugaalkracht

Standaard voetbreedte / Plaatbreedte

INTERTECHNO.NL
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ATR26
2.460 kg
Diesel
18,5 kW /24,8 pk
58 / 66 Hz
36,4 / 42,8 kN
1.200 mm

✆
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AANBOUWDELEN

AANBOUWDELEN
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GRONDBOOR
Met deze hydraulische grondboor voor zwaar werk met hoog koppel kunt u
snel en nauwkeurig verticaal boren. De unieke constructie stelt u perfect in staat om zelfs op
een oneffen terrein te boren. Het apparaat gaat samen met het boorbit het gat in, zodat u
30cm dieper boort dan met een standaard grondboor. Het ideale gereedschap voor het
boren van gaten voor palen, pijlers, masten en bomen in allerlei grondsoorten.

De aanbouwdelen van Bobcat zijn een verlengstuk van uw machine en helpen u elke klus sneller
en efficiënter te klaren. Voor elk project of klus is er een geschikt Bobcat aanbouwdeel.
Het onderstaande overzicht is slechts een greep uit ons assortiment.
Bekijk onze website voor de mogelijkheden of neem contact op met onze verkopers.

PALLETVORKEN
Gebruik dit veelzijdige aanbouwdeel om allerlei materialen op pallets op
te tillen, te dragen, op te stapelen of neer te zetten, zelfs op ruw en ongelijkmatig terrein op bouwterreinen ed. In twee typen leverbaar: zwevend of vast Zevende
vorken kunnen bewegen maar blijven altijd horizontaal. Bobcat biedt keuze uit twee
framebreedtes: 1,12 m of 1,44 m.

INTERTECHNO.NL

AFSTANDSBEDIENING

ASFALTFREES

Bedien uw Bobcat schrank(lader) zonder in de cabine te hoeven zitten. Dit gemakkelijk
draagbare radiografische afstandsbedieningssysteem kan binnen enkele minuten op de
machine worden gemonteerd en is compitabel met alle laders die zijn uitgerust met een
selecteerbare joystickbediening.

Uitgerust met hoog koppel hydraulische motor met directe aandrijving. Vergt weinig
onderhoud en is uiterst efficiënt bij het frezen van asfalt of beton. Hij is voorzien van
hydraulische zijverstelling om dichtbij muren, stoepranden etc. te kunnen frezen.
De asfaltfrees kan met de vingertoets bediening nauwkeurig
worden afgesteld. Deze zelf nivellerende asfaltfrees kan een constante freesdiepte kan
aanhouden ongeacht de stand van hefraam en oneffenheden in het wegdek.

BEZEM MET OPVANGBAK

INDUSTRIËLE GRIJPER

Houd het schoon! Dit handige aanbouwdeel veegt, verzamelt en dumpt vuil en
afval. Bovendien kunt u zowel vooruit als achteruit schoon maken. Het is het perfecte
gereedschap voor het vegen van parkeerterreinen, trottoirs, laadplatforms en magazijnen.
Het kan ook voor het tegengestelde doel worden gebruikt: om materiaal gelijkmatig over
een gebied te verdelen.
Er is een optionele gootborstel leverbaar.

Deze bak met grijper is sterk en betrouwbaar en is bedoeld om eenvoudig schroot, afval,
kreupelhout en andere lastig te verwerken materialen op industrieterreinen en op bouw- en
sloopwerken te verwijderen en af te voeren.

BREEKHAMER

KEERBEZEM

Bobcat® hydraulische breekhamers presteren als geen ander, vergen weinig onderhoud
en zijn gemakkelijk te gebruiken. Alle breekhamers beschikken over een cilindrisch frame
zodat u in krappe ruimtes gemakkelijker bij het te slopen object kunt komen. Al onze
breekhamers hebben een behuizing met geluidsisolatie voor stiller en soepeler werken.

Dit Bobcat aanbouwdeel is uitgerust met een krachtige motor en polpropyleen
schijfborstels. Het wordt veelal toegepast in de groenvoorziening maar ook voor het
verwijderen van sneeuw of puin bij sloopwerken. U kunt er vuil, opgedroogde modder,
lichte sneeuw en andere rommel snel mee wegvegen. Of u nu opritten, trottoirs,
parkeerterreinen, laadperrons of magazijnen moet vegen: u kunt op dit hydraulisch
aangedreven Bobcat aanbouwdeel vertrouwen.

GRADER

SCRAPER

Maak van uw Bobcat lader een krachtige grader. Het hydraulisch gestuurde zesvoudig
verstelbare blad is eenvoudig met behulp van schakelaars op de stuurhendels te bedienen.
Met optioneel een laserbesturingssysteem voor een nauwkeurige regeling
(tot 6 mm nauwkeurig) en besparing van tijd en werk. Dit gereedschap is ontworpen voor
groenvoorziening, asfaltwegen, trottoirs, goten en vlakke betonwerken.

Gebruik de scraper om hardnekkige, vastgekoekte resten van modder, sneeuw, ijs en
dergelijke, te verwijderen. Hij zorgt voor een effen oppervlak. Binnenshuis kan de
schraper worden gebruikt om eenvoudig vloerbedekking of vloertegels te verwijderen.

✆
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W E YC OR
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WEYCOR MODELLEN
WIELLADERS
WALSEN

WEYCOR MODELLEN
De wielladers en walsen van Weycor (voorheen Atlas) staan bekend om de Duitse degelijkheid.
Deze machines staan garant voor technische uitmuntendheid, krachtige prestaties en zijn
uitermate betrouwbaar.

In 1997 verkregen wij het agentschap van Atlas
Wielladers. Sinds 2016 gaat de leverancier verder
onder de naam Weycor, wat staat voor Weyhausen
cooperation. Een andere naam, maar nog steeds een
merk met meer dan 50 jaar ervaring.

INTERTECHNO.NL
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De kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid blijven
uiteraard hetzelfde. Weycor is een betrouwbare partner
voor al uw werkzaamheden. Laat ons weten wat uw
werkzaamheden zijn en wij geven u graag een passend
advies.
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WIELLADERS
Onze uitgebreide lijn van wielladers laat de diversiteit en toepassingsmogelijkheden van de moderne
wiellader zien. Alle Weycor (Atlas) wielladers van klein tot groot, zijn krachtig, precies, onderhoudsvriendelijk en
leveren superieure prestaties. Dit maakt ze een veelzijdige en betrouwbare partner voor al uw werkzaamheden.

Vermogen

Bak capaciteit

Emissie

W E YC OR

Bedrijfsgewicht

AR 320
2.500 kg
S-SERIE

18,5 kW / 25 pk
0,34 – 0,7 m³
Stage 5

AR 400
4.550 kg / 5.000 kg
L-SERIE

46,0 kW / 61,5 pk
0,85 - 1,60 m³
Stage 5

AR 420
5.300 kg
L-SERIE

55,4 kW / 74,3 pk
0,9 - 1,60 m³
Stage 5

INTERTECHNO.NL
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WIELLADERS

AR 440

AR 530

L-SERIE

1,00 - 1,60 m³

7.050 kg
XL-SERIE

5.400 kg
55,4 kW / 74,3 pk

80,0 kW / 107,2 pk
1,30 - 2,20 m³

Stage 5

Stage 5

AR 480

AR 550

5.760 kg
1,10 - 1,80 m³

8.250 kg
XL-SERIE

L-SERIE

55,4 kW / 74,3 pk

85,0 kW / 114 pk
1,40 - 2,40 m³

Stage 5

Stage 5

AR 560

AR 480 S
6.280 kg

8.250 kg

55,4 kW / 74,3 pk

95,0 kW / 127,5 pk

0,80 - 1,6 m³

XL-SERIE

L-SERIE

49

1,60 - 2,40 m³
Stage 5

Stage 5

AR 480 T
6.000 kg
L-SERIE

55,4 kW / 74,3 pk
1,00 - 1,80 m³
Stage 5

AR 520
XL-SERIE

6.450 kg
80,0 kW / 107 pk
1,20 - 2,00 m³
Stage 5

INTERTECHNO.NL

AANBOUWDELEN
Om met uw Weycor (Atlas) wiellader nog efficiënter de klus te kunnen klaren heeft Weycor
(Atlas) een breed programma van aanbouwdelen ontwikkeld. Aanbouwdelen met dezelfde
kwaliteit en krachtige prestaties zoals u van de wiellader gewend bent. Laat ons weten wat
uw werkzaamheden zijn en wij zoeken voor uw het passende aanbouwdeel en eventuele
wiellader erbij.
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AR 580
XXL-SERIE

9.600 kg
100,0 kW / 134 pk
1,80 - 2,60 m³
Stage 5

AR 620
115,0 kW / 154 pk
2,20 - 3,50 m³
Stage 5

AR 640
XXL-SERIE

13.500 kg
129,0 kW / 173 pk
2,50 - 3,00 m³
Stage 5

AR 660
XXL-SERIE

13.995 kg
160,0 kW / 215 pk
2,70 - 4,50 m³
Stage 5

AR 680
14.800 kg
XXL-SERIE

160,0 kW / 215 pk
3,00 - 5,00 m³
Stage 5

INTERTECHNO.NL
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XXL-SERIE

12.750 kg
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WALSEN
Weycor (Atlas) walsen beschikken over innovatieve en gepatenteerde technologieën en blinken uit
in bedieningsgemak. Wij bieden een programma van 8 walsen voor verschillende toepassingen in
de wegenbouw, industriebouw en dijkbouw. De walsen zijn eenvoudig te bedienden en te onderhouden.

Frequentie I - II

Gemiddelde lineaire trommelbelasting

Centrifugale kracht bij Frequentie I & II

Amplitude

Vermogen

W E YC OR

Bedrijfsgewicht

TANDEM VERDICHTINGROL

AW 240
53 / 61 Hz

13,50 kg/cm

21,5 kN / 28,0 kN

0,5 mm

22,5 kW / 30,2 pk

Stage 5

TANDEM VERDICHTINGROL

AW 260
2.900 kg

53 / 61 Hz

12,08 kg/cm

25,0 kN / 34,0 kN

0,5 mm

22,5 kW / 30,2 pk

Stage 5

AW 300

TANDEM VERDICHTINGROL

INTERTECHNO.NL

2.700 kg

3.000 kg

52 / 58 Hz

12,00 kg/cm

29,0 kN / 37,0 kN

0,5 mm

22,5 kW / 30,2 pk

Stage 5

✆
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VERDICHTINGSWALS

AW1070E
7.100 kg / 7.700 kg*

30 / 40 Hz

22,35 kg/cm

120,0 kN & 90,0 kN

1,6 / 0,7 mm

54,0 kW / 72,4 pk

Stage 5

11.700 kg / 13.100 kg*

30 / 38 Hz

30,0 kg/cm

220,0 kN & 150,0 kN

1,8 / 0,8 mm

97,0 kW / 130 pk

W E YC OR

VERDICHTINGSWALS

AW1110E

Stage 5

12.300 kg / 13.700 kg*

30 / 40 Hz

33,81 kg/cm

240,0 kN & 140,0 kN

1,8 / 0,6 mm

97,0 kW / 130 pk
W E YC O R

VERDICHTINGSWALS

AW1120E

Stage 5

VERDICHTINGSWALS

AW1130E
12.900 kg / 14.300 kg*

30 / 38 Hz

34,29 kg/cm

260,0 kN & 190,0 kN

1,8 / 0,9 mm

97,0 kW / 130 pk

Stage 5

VERDICHTINGSWALS

AW1140E
14.000 kg / 15.400 kg*

30 / 40 Hz

38,57 kg/cm

280,0 kN & 180,0 kN

1,9 / 0,7 mm

97,0 kW / 130 pk

Stage 5
*Pad-foot drum

INTERTECHNO.NL
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GENERATOREN

DOOSAN
PORTABLE POWER

COMPRESSOREN
Doosan Portable Power heeft een van de breedste diesel aangedreven
luchtcompressor lijnen op de markt. De laatste eeuw zijn deze verder
doorontwikkeld en geperfectioneerd om te voldoen aan klantspecifieke
wensen en de laatste milieueisen. Het assortiment loopt van 2 m³ / min tot
44 m³ / min bij 7 tot 35 bar. Vergeleken met andere compressoren in de
markt bieden onze compressoren de meeste opties. Hierdoor kunnen wij de
compressor geheel naar uw wens opbouwen.

Met Doosan Portable Power koopt u niet alleen een machine. U investeert in de kracht en expertise van Doosan Portable Power en haar mensen. Van ingenieurs en fabriekstechnici tot vertegenwoordigers en uw dealer: wij ondersteunen uw aankoop. Wij zetten ons volledig in bij elke
klus, dag in dag uit, om u te helpen de maximale waarde te realiseren.

LICHTMASTEN
Doosan biedt een volledige reeks lichtmasten en lichtballonnen waarbij
betrouwbaarheid en duurzaamheid hoog in het vaandel staat. De Doosan
lichtvoorzieningen kunnen gebruikt worden bij werkzaamheden die s ’nachts
plaatsvinden. Door de hoogwaardige lichttechniek wordt daglicht zo goed
als gesimuleerd. Ook voor het verlichten van evenementen zijn de Doosan
lichtmasten en lichtballonnen uitermate geschikt.

INTERTECHNO.NL
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DOOSAN

Onze complete nieuwe serie generatoren, met een primair vermogen van
20 tot 500 kVA, levert prestaties waarop u kunt vertrouwen:
ze leveren stroom voor uw bedrijfskritische toepassingen.
Ze bieden innovatieve eigenschappen die het gebruik vereenvoudigen,
het onderhoud vergemakkelijken, de downtime verkorten en de
milieuvriendelijkheid bevorderen. Hun betrouwbaarheid, in combinatie met
onze toegewijde professionele dienstverlening, maakt ze de beste keus voor
veeleisende toepassingen.
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ONDERDELEN

EN SERVICE

ONDERDELEN
Vanuit onze magazijnen kunnen wij tal van Bobcat-,
Weycor (Atlas)-, en Doosan onderdelen leveren. Doordat
wij over een ruime voorraad en een uitgebreid assortiment
beschikken, zijn wij in staat om uw bestelling snel te
leveren. Daarmee behoort stilstand van uw machinepark
tot de verleden tijd en kunt u efficiënt werken.

ONZE SERVICE
Vanuit onze werkplaatsen maken wij nieuwe machines
gereed voor de aflevering en voeren onze monteurs
het onderhoud en de reparaties uit. Jaarlijks worden al
onze monteurs bijgeschoold op het trainingscentrum
in Dobris te Tsjechië waardoor zij de machines als hun
broekzak kennen.

U kunt telefonisch of via de mail de gewenste onderdelen
bestellen. Uiteraard kunt u uw bestelling aan de balie
ophalen, of u ontvangt de bestelling per post.

Bovendien beschikken wij over goed uitgeruste servicebussen waarmee wij uw machine ook op locatie kunnen
repareren.

TRANSPORT
Heeft u geen eigen transportmogelijkheden?
Geen probleem. Wij beschikken over drie diepladers
en meerdere oprijwagens waarmee wij het transport
van uw machine kunnen verzorgen. Zo kunt u
razendsnel (weer) gebruik maken van uw nieuw
aangekochte, gerepareerde of gehuurde machine.

EEN RUIME VOORRAAD
EN EEN UITGEBREID
ASSORTIMENT VAN
ONDERDELEN

INTERTECHNO.NL
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S ERV IC E

Vanuit onze magazijnen kunnen wij tal van Bobcat-, Weycor (Atlas)-, en Doosan onderdelen
leveren. In onze werkplaatsen worden de machines gerepareerd en nieuwe machines
afleveringsklaar gemaakt.

FINANCIEREN

FINANCIER
UW BOBCAT
Door onze samenwerking met BNP Lease Solutions, SGEF en Inter-Lease kunnen wij al vanaf 0% rente verschillende lease
mogelijkheden aanbieden voor uw Bobcat.

FINANCIAL LEASE
Financial Lease zorgt ervoor dat u als ondernemer
een machine kunt aanschaffen zonder hiervoor
een grote investering te doen. De aanschafwaarde
exclusief de BTW betaalt u af in de door u gewenste
maandelijkse termijnen.
U als ondernemer bent direct economisch eigenaar.
Echter blijft de machine gedurende de leasetermijn
juridisch eigendom van de leasemaatschappij (de
bank). Zodra alle leasetermijnen zijn voldaan
wordt de machine uw volledige eigendom.

ZO WERKT FINANCIAL LEASE
Van aanvraag tot volledig eigenaar van de machine.
Kies een machine die bij uw onderneming past.
Bepaal de looptijd (24, 36, 48 of 60 maanden).
Bepaal de hoogte van uw aanbetaling / de slottermijn om de
hoogte van de maandtermijn te verlagen en om in
aanmerking te komen voor de Bobcat lease acties.
Uw aanvraag zal worden ingediend bij de lease
maatschappij.
Uw onderneming wordt getoetst voor een acceptatie van de
financial lease overeenkomst. Dit koppelen we zo spoedig
mogelijk naar u terug. (Dit kan op werkdagen vaak al binnen
30 minuten plaats vinden)
U sluit een koopovereenkomst op basis van het financial lease
voorstel.
Inter-Techno factureert de machine aan de lease maatschappij.
U ontvangt het lease contract per mail.
Zodra het contract en alle verplichtingen bij de lease
maatschappij ontvangen zijn krijgt Inter-Techno groen licht en
kan de aflevering van uw machine in gang worden gezet.
Uw vertegenwoordiger maakt een afspraak voor de aflevering.
Er volgt een factuur vanuit de lease maatschappij en de
machine komt op de balans van uw onderneming te staan
waarbij u profiteert van de fiscale voordelen.
U betaalt maandelijks een leasetermijn af aan de
leasemaatschappij.
Na betaling van de laatste leasetermijn en een slottermijn
(Is bij BNP € 100,00) is de machine uw volledige eigendom.
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KOM IK AANMERKING VOOR
FINANCIAL LEASE?
Bent u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
Dan komt u in aanmerking!
Financial Lease is er speciaal voor (startende) ondernemers,
zzp’ers en mkb’ers. Juist voor deze bedrijven is het belangrijk
om goed na te denken over waarin je investeert.
Financial Lease helpt om uw investeringen te spreiden.

ECONOMISCH EIGENAAR
De machine staat op de balans van de onderneming en wordt
gezien als bedrijfseigendom. Hierdoor profiteer je direct van vele
fiscale voordelen zoals; afschrijven, investeringsaftrek, renteaftrek en
terugvordering van de BTW.
JURIDISCH EIGENAAR
De bank blijft juridisch eigenaar van de machine totdat de laatste
termijn is voldaan. Dit is als onderpand voor de leasemaatschappij.
WAT ZIJN DE EXTRAMAANDKOSTEN?
Helemaal niets. U kunt onze Bobcat machines tot 36 maanden
leasen tegen 0% rente. Over langere leasetermijnen wordt wel een
geringe rente in rekening gebracht.

OPERATIONAL LEASE
Bij operationele lease worden de maandtermijnen als kosten geboekt u
bent geen economisch eigenaar van de machine. Operationele lease
is eigenlijk beter te vergelijken met huur, De leasemaatschappij blijft
eigenaar en u betaalt een vast bedrag per maand. Aan het eind van
de leaseperiode heeft u 3 opties;
• verder huren
• de machine retourneren
• de machine kopen
Operationele lease is vooral interessant als u gebruik wilt maken
van de nieuwste machines een machine nodig heeft, maar er geen
eigenaar wilt zijn. De machine staat dan ook niet op uw balans.
OPERATIONAL LEASE
MET ONDERHOUD
Bij deze leasevorm wordt u als onderneming geheel ontzorgd. Het
enige wat u hoeft te doen is tanken. Een groot voordeel hiervan is dat
exact weet wat u in de maand kwijt bent, dit is wel de duurste vorm
van leasen.

INTERTECHNO.NL
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ONZE VESTIGINGEN
Inter-Techno biedt een landelijke service. Samen met onze partners: Gencom Products en
1.2.3. Machineverhuur, staan wij 24/7 voor u klaar. Op deze vestigingen kunt u terecht voor
onze producten en diensten.

INTER-TECHNO DRONTEN
De Dommel 52
8253 PL Dronten
✆ +31 (0) 321-386373

INTER-TECHNO
APELDOORN
Inter-Techno
Apeldoorn
Paramariboweg 46
7333 PB Apeldoorn
✆ +31 (0) 55-5425333

INTER-TECHNO ZEVENHUIZEN
Bredeweg 118M
2761 KB Zevenhuizen (ZH)
✆ +31 (0) 88-0078101

INTER-TECHNO BREDA
Grenssteen 21
4815 PP Breda

VE STI G I NGE N

✆ +31 (0) 76-5442000

INTERTECHNO.NL
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