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AGENDA
18 april
Machinistenkampioenschap Al-
basserwaard & Vijfheerenlanden
terrein Kuiper BV, Middenweg 7
Noordeloos
www.machinistenkampioenschap.nl

20 – 23 april
AutovakRAI
Amsterdam RAI
www.autovakrai.com

20 – 25 april
Intermat 2009
Villepinte, Parijs
www.intermat.fr

20 – 25 april
Construmat
Gran Via Exhibition Centre,
 Barcelona
www.construmat.com

2 mei
Open Dag 
Den Hartog  Bouwmaterieel
Heeswijkweg 153a, Montfoort
www.denhartogbouwmaterieel.nl

12 – 14 mei
SED 2009
Corby, Groot-Brittanië
www.sed.co.uk

15 – 16 mei
Open Huis 
Woltman Piling Equipment BV
Ambachtsweg 16, Giessenburg
www.woltmanbv.com

23 mei
BKD 2009
Open Huis Barend Kemp
Molensteyn 47, De Meern
www.barendkemp.nl

10 – 11 juli
Beverol Beachpull Putten 2009
www.beachpull.nl

De volgende BouwMachines verschijnt 24 april 2009. Voor opname van uw 

evenementen in de rubriek Agenda kunt u berichten zenden aan: Cynthia.

Herweijer@reedbusiness.nl

Online veiling
bouwmachines levert
ruim 3 miljoen op

Tijdens de eerste in Europa gehouden online
veiling van Iron Planet zijn 118 machines ver-
kocht voor een totaalbedrag van 3,22 miljoen
euro. Aan de eind januari gehouden materieel-
veiling via website eu.ironplanet.com deden
ruim 2100 bieders uit 126 landen mee.
Iron Planet is een van oorsprong Noord-Ameri-
kaanse veilingsite, die al geruime tijd ook in
Australië actief is. In het kader van de nade-
rende materieelvakbeurs Intermat, die deze
maand in Parijs wordt gehouden, werd beslo-
ten om ook in Europa van start te gaan met
materieelveilingen via internet.
Directeur Tom Cornell: ‘Wij zijn zeer verheugd
met het resultaat van onze eerste Europese vei-
ling. Het aantal actief deelnemende bieders,
een wereldwijde belangstelling en de hoge prij-
zen lieten duidelijk de waarde zien van Iron
Planets online  veilingen.’ Er was volgens hem
veel belangstelling vanuit verhuurbedrijven uit
landen als het Verenigd Koninkrijk, Italië,
Duitsland, Ierland en Letland.
http://eu.ironplanet.com

De meest recente agenda staat op:

www.bouwmaterieel.nl

Na een succesvol verlopen Intermat 2006 startte
Meccanica Breganzese (MB) in 2007 in Frankrijk
met een verkoopteam om de MB crushers aan de
man te brengen. Na iets meer dan een jaar ver-
kocht dit team meer dan 130 units. Ook op de
Intermat van dit jaar zal MB present zijn.
MB crushes worden in Nederland geleverd door
VDW Bouwmaterieel uit Ledeacker. Er zijn vier
types: BF 60.1, BF 70.2, BF 90.3 en BF 120.4. De
eigen gewichten lopen op van 1,5 tot 4,9 ton. De crushers zijn bestemd voor
graafmachines in de range van 8 ton en zwaarder voor de kleinste tot 28 ton en
zwaarder voor de grootste. www.mbcrusher.com

MB Crushers op Intermat 2009

Abonnees van BouwMachines ont-
vangen deze maand het vaktijd-
schrift twee keer. Dit eerste
nummer van april heeft het
thema Verhuur, met artikelen over
de verhuurbedrijven Gunco, Ren-
tal Force, Nederhoff, Visionrent en
Stammis. Ook de naderende Inter-
mat in Parijs krijgt ruimschoots
aandacht.
De tweede BouwMachines van
deze maand, die 24 april ver-
schijnt, heeft als thema Straat-
maker. Binnen dit thema worden
de producten van Cees Berkhof,
Gems, Tobroco, De Schans en 
Weidemann voor het voetlicht ge-
bracht. Verder een triple test van
de Takeuchi TL 228, TL 235 en TL
250. Ook bevat deze BouwMachi-

nes het katern Sloop & Recycling.
BouwMachines is het enige vak-
tijdschrift in de branche dat zes-
tien keer per jaar op de mat ploft:
iedere maand en in de maanden
april, mei, september en oktober
tweemaal. BouwMachines bevat ie-
dere maand een test en één keer
per jaar een Multitest. Herbij komt
het hele materieelgamma aan bod.
www.bouwmaterieel.nl

Tel. (0314) 35 83 58

BouwMachines deze maand 
twee keer

4 BouwMachines 4 > 10 april 2009

In BouwMachines 5, die eind deze maand

verschijnt, een triple test van de Takeuchi 

TL 228, TL 235 en TL 250.
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