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Zone/Overheidsdienst: 

Op 13 augustus 2013 werd de volgende opdracht gegund: 

Lastenboek nr. II/MAT/A29-291-12 - Posten 1-2-3 
Geldigheidsduur van de opdracht tot 13/08/2018 

HYDRAULISCH BEVRIJDINGSMATERIEEL 

Leverancier: VANASSCHE FFE nv 
Brugsesteenweg 2 
B-8531 HARELBEKE 
Tel. +32 (0) 56 710 130 
E-mail : info@vanassche-fire.be 

EENHEIDSPRIJS VAN EEN VOLLEDIGE MATERIEELSET1: 

Zonder BTW: 

BTW inbegrepen 21 %: 

13.318,77 €  Post 1 
2.129,78 €  Post 2 

584,86 €  Post 3 

16.115,71 €  Post 1 

2.577,03 €  Post 2 
707,68 €  Post 3 

Deze prijs omvat de levering van het basismaterieel met onder andere: 
• De prijsherziening van toepassing voor elke post voor iedere bestelling vanaf 15/05/2016 (+ 4,22%);
• De wijzigingsclausule voor post 1 betreffende de volgende wijzigingen:

− de pompgroep PU 30 is vervangen door de pompgroep SR 20 PC 2; 
− de pompgroep SP 10 PC is vervangen door de pompgroep SR 10 PC 1; 
− de spreider SP 4260 C is vervangen door de spreider SP 5260 C. 

Deze wijzigingen veroorzaken een prijssupplement van 2 141,99 € zonder BTW zijnde 2 591,81 € met 
BTW. 

OPLEVERINGSTERMIJNEN : 
- De termijn voor het aanbieden van “het prototype” te rekenen vanaf de dag van de bestelling: 240 

kalenderdagen. 
- De termijn voor het aanbieden van het hydraulisch bevrijdingsmaterieel , dat wordt besteld voordat “het 

prototype” werd goedgekeurd, te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring van “het prototype”: 180 
kalenderdagen. 

- De termijn voor het aanbieden van elke bijkomende levering van hydraulisch bevrijdingsmaterieel , en te 
rekenen vanaf de dag van de bestelling: 180 kalenderdagen. 

GEBRUIK VAN HET HYDRAULISCH BEVRIJDINGSMATERIEEL:  
Dit materieel is voorzien om in de voertuigen van de Belgische hulpdiensten geplaatst te worden. Het dient om 
personen te helpen bevrijden die gekneld zitten in voertuigen betrokken bij een ongeval of die vastzitten onder het 
puin van gebouwen, bruggen, enz. 

1 Onder voorbehoud dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht jaarlijks een prijsherziening 
aan te vragen. 
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BESCHRIJVING VAN DE VOLLEDIGE SET: 
 
Post 1: 
 
- 1 hydraulische groep met motor voor het simultaan gebruik van twee instrumenten 

Merk:  Holmatro  
Type: SR 20 PC 2 
Gewicht: 22,7 kg  
Motor: 2,2 kW, 4-takt-benzinemotor 
Hydraulische pomp: Dubbel, met 3 trappen axiale (2x150bar-2900cc/min, 

2x280bar-1300cc/min en 2x720bar-550cc/min)) 
Koppelingssysteem:  Voor coaxiale slangen Core Holmatro 
 

- 1 hydraulische groep met motor voor het gebruik van één instrument 
Merk: Holmatro  
Type: SR 10 PC 1 
Gewicht: 14,5 kg  
Motor: 1,6 kW, 4-takt-benzinemotor 
Hydraulische pomp: Enkel, met 3 trappen axiale (1x150bar-2900cc/min, 1x 

280bar-1300cc/min en 1x720bar-550cc/min) 
Koppelingssysteem:  Voor coaxiale slangen Core Holmatro 

 
- 3 verlengslangen van 10 m met koppelingen 

Merk:  Holmatro 
Type: Core-System met veiligheidskoppelingen voor de 

koppeling van werktuigen met dubbel effect op de 
hydraulische groepen of op de handpomp 

 
- 1 spreider van het type BS 

Merk: Holmatro 
Type: SP 5260 C 
Klasse: BS62/822-19,9 (volgens EN 13204) 
Gewicht: 19,9 kg gebruiksklaar  
Maximumvermogen: 522 kN (53,2 t) bij het spreiden en 127 kN (13 t) bij het 

verbrijzelen 
Koppelingssysteem:   Voor slang Core Holmatro met veiligheidskoppeling  

 
- 1 schaar van het  type BC 

Merk: Holmatro 
Type: CU 4031 C GP 
Klasse: BC190H–13,8 (volgens EN 13204) 
Gewicht: 13,8 kg gebruiksklaar  
Knipkracht: Klasse H – 380kN maximum 
Koppelingssysteem:   Voor slang Core Holmatro met veiligheidskoppeling 
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- 1 uitschuifbare vijzel met één uitschuifbare zijde 
Merk: Holmatro  
Type: RA4331 C 
Klasse: R161/350-12,6 (volgens EN 13204) 
Gewicht: 12,6 kg gebruiksklaar  
Vermogen: 161kN (16,4 t) duwkracht en 50 kN (5,1 t) trekkracht  
Lengte ingeschoven vijzel: 612 mm met gemonteerde getande kruiskoppen 
Uitschuiving: 1 x 350 mm 
Accessoires: 1 paar getande kruiskoppen met 4 tanden 
 

- 1 uitschuifbare vijzel met twee uitschuifbare zijden 
Merk: Holmatro  
Type: RA4332 
Classificatie: R161/680-18,3 (volgens EN 13204) 
Gewicht: 18,3 kg gebruiksklaar  
Vermogen: 161kN (16,4 t) duwkracht en 50 kN (5,1 t) trekkracht  
Lengte gesloten vijzel: 945 mm met gemonteerde getande kruiskoppen 
Uitschuiving: 2 x 340 mm 
Accessoires: 1 paar getande kruiskoppen met 4 tanden 
 

- 2 metalen steunen voor de hydraulische vijzels 
Merk: Holmatro 
Type: HRS22 
 

- 1 set stabilisatieblokken  
Merk: Holmatro 
Type: Chocs & Blocs Set A en B 
Materiaal: Gerecycleerd polyethyleen, met een toelaatbare druk 

van 100 kg/cm2 
Samenstelling: 2 trappenblokken, 4 brede keggen, 4 smalle spieën en 6 

vierkante spieën van 230x230mm, waaronder 2 van 
25mm, 2 van 50mm en 2 van 75mm  
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- 1 set van diverse beschermhoezen  
bevatten het volgende: - 2 nylon hoezen 200x200 mm met Velcro-sluitsysteem 

- 2 nylon hoezen 600x600 mm met permanente 
magneten 

 - 1 nylon hoes 600x1200 mm met permanente magneten 
 - 1 hoes voor de airbag van de passagier  
 - 1 hoes voor de airbag van het stuur voor auto 
 - 1 hoes voor de airbag van het stuur voor vrachtwagen 
 - opbergkoffer voor alle hoezen  
 - 1 beschermscherm in PVC van 1000mm x 480mm 
 - 1 rol folie om op ramen te kleven 
 - handzaag type Glas Master voor gelaagd glas  
 - een kleine automatische glasbreker  

 
 
Post 2: 

 
- 1 hydraulische pedaalcutter met handpomp 

Merk: Holmatro 
Type: HMC8U 
Gewicht: 3 kg  
Knipkracht: 79 kN (8 t) 
Accessoires:  Handpomp Holmatro HTS 550 en enkele slang van 3m 
Transportkoffer: Voor de pedaalcutter, de pomp en de slang 
 

- 1 hydraulische deuropener met handpomp 
Merk: Holmatro  
Type: HDO 100 
Vermogen: 100 kN openingskracht  
Maximale opening: 130 mm 
Accessoires: Handpomp Holmatro HTS 550 en enkele slang van 3m
 Hamer om op de deuropener te kloppen 
Transportkoffer: Voor de deuropener, de pomp, de slang en de hamer 
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Post 3: 
 
- 1 opvouwbaar werkstation  

Merk: Günzburger Steigtechnik 
Type: reddingsplatform type III  (met demonteerbare leuning) 
Materiaal: Aluminium 
Gewicht: 35 kg 
Hoogte platform: 973 mm  
Laadvermogen: 500 kg maximum 
Werkoppervlak: 1860 x 800 mm 
 

Waarborg en diensten op het geleverde materieel: 
 
Algemene waarborg op het materieel: 26 maanden. 
 
Garantie op fabricagefouten van het materieel: 10 jaar. 
 
Beschikbaarheid van de wisselstukken: minimum 15 jaar 
 
Inspectie: Tijdens de waarborgperiode verbindt de inschrijver zich ertoe om één keer per jaar een inspectie uit te 
voeren van het geleverde materieel in de kazerne. Er wordt een verslag opgestuurd naar de betrokken hulpdienst 
met kopie naar de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid. 
 
Dienst na verkoop: De leverancier verbindt zich ertoe om de herstelling van het materieel door geschoold 
personeel te verzekeren binnen de twee werkdagen of, als de herstelling langer dan twee dagen zou duren, het te 
herstellen materieel gratis te vervangen door gelijkaardig materieel, gedurende de hele duur van de herstelling. 
 
Aanleidingen en opleidingen: 
 
Gebruiksaanleiding: 1 op papier en 1 op CD-rom (FR, NL of D). 
Onderhoudsaanleiding: 1 op papier en 1 op CD-rom (FR, NL of D). 
 
Opleidingen: 

• 1ste scholing: 2 uur bij levering (FR, NL of D). 
• 2de scholing: 2 uur binnen de 2 maanden volgend op de levering (FR, NL of D). 

 
 
 
 
Gedaan te:                                                                       Handtekening: 
Datum: 

Naam: 
Functie: 

 
 
 
Deze technische fiche moet behoorlijk ingevuld en voor akkoord ondertekend bij uw bestelbon (of 
gemeentelijke beraadslaging) gevoegd te worden of bij uw antwoord op onze toezegging.  


