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ELKE DAG
TOP WERK

WIE ZIJN WIJ

Elke dag leveren wij top werk. Waarom? Omdat wij de beste willen zijn. Natuurlijk 

nemen wij daarin onze verantwoordelijkheid en zorgen wij ervoor dat al onze 

machines gekeurd en gecertificeerd zijn. Best logisch vinden wij. Vanuit vier locaties 

in Nederland: Alpen aan den Rijn, Groningen, Leeuwarden en Mill, hebben we 

landelijke dekking en doen we net even dat stapje extra. Ontzorgen noemen we dat.  

We denken in mogelijkheden. We stellen de juiste vragen en delen kennis.  

Zo maken we ons werk makkelijker en leveren we elke dag top werk! 

En dan begint ons werk pas echt 

Want met Bultena Verhuur kiest u voor aanpakkers. 

Onze machinisten houden niet van stilzitten. Ze zijn 

ervaren, gediplomeerd en weten op hoog risico locaties 

wat ze moeten doen. Ook onze planners houden van 

aanpakken. Ze denken met u mee en zorgen dat de klus 

geklaard wordt. Veilig, goed en zonder gedoe. Dreigt er 

onverhoopt iets mis te lopen? Dan schakelen we 

razendsnel en lossen we het samen op. 

Voordelen Bultena Verhuur BV

 ISO 9001 en VCA-P gecertificeerd

  Gediplomeerde machinisten  

(TCVT, VCA, Kwik, H2S, Veiligheidspaspoort)

 Digitale werkbonnen

 100% inzetgarantie

  Alle machines jaarlijks TUV gekeurd

 Last Moment Beveiliging (LMB) & camera’s

Da’s nou Bultena Verhuur 
Geen praatjes, maar gewoon elke dag top werk



Verreikers

De kracht van de verreiker ligt in zijn multi functionele 
toepassing en grote wendbaarheid. Ze worden ingezet 
voor heffen, hijsen en als hoogwerker. De verreiker  
kan uitgerust worden met een grote diversiteit aan 
hulpstukken, zoals vacuüm units, lieren en werk-
platformen in alle soorten en maten. Ook leveren  
wij aanhangwagens achter de verreiker voor het 
transporteren van materialen over de bouwplaats.

Bultena Verhuur heeft veiligheid hoog in het vaandel 
staan. Onze Injury Frequency score (IF-score) weten  
wij al jaren achtereen op nul te houden.  Natuurlijk  
investeren we continu in het up-to-date houden  
van ons machinepark. Hierdoor bent u altijd  
verzekerd van een veilig en gekeurde verreiker. 

Wij bieden een zeer hoge inzetgarantie door ongeveer 
100 verreikers met ervaren machinisten. Onze verreikers 
hebben een hef/hijscapaciteit tot 8 ton en reiken tot wel 
35 meter. Elektrische verreikers heben wij ook. Vraag 
naar deze duurzame noviteit!

Machinisten 
De machinist is ons belangrijkste kapitaal. De belang rijkste 
eigenschappen van onze machinisten:

   Vakmanschap  
(ervaring, opleidingen en certificering)

   Betrokkenheid  
(tonen van initiatief en samenwerking)

  Betrouwbaarheid  
(nakomen van afspraken)

  Innovatief  
(leergierig en flexibel)

    Veilig denken  
(LMRA, Werkvergunning, VCA)

Bultena Verhuur wil een goede thuisbasis bieden  
voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van 
gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen  
wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis  
van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar 
tevredenheid voor onze klanten uitvoeren. 



Mobiele telescoopkranen

Rupshijskranen

Mobiele telescoopkranen worden, vanwege hun korte 

opbouwtijd, ingezet voor langere of kortere projecten.  

Onder andere voor de natte betonbouw, woningbouw, 

petrochemische sector en infra. Ze hebben een grote 

flexibele wendbaarheid en zijn geschikt voor iedere 

terreingesteldheid. Indien nodig leveren wij ook dragline 

schotten. Onze telescoopkranen zijn standaard uitgevoerd 

met een ervaren machinist en hijslast zichtcamerasysteem. 

Ideaal voor projecten van langere tijdsduur. Projecten  

waar onze rupshijskranen worden ingezet zijn gietbouw-

projecten, constructie werkzaamheden, natte betonbouw, 

prefab betonbouw en civiele werken. Bultena Verhuur heeft 

diverse rupshijskranen, zowel uitgevoerd met alleen 

hoofdmast als met hoofdmast en beweegbare jib.  

Onze rupshijskranen vanaf 100 ton zijn standaard  

uitgerust met camera’s om het zicht van de machinist  

te verhogen en de veiligheid te verbeteren.



Montagewerkzaamheden

Met onze montage afdeling bieden wij de mogelijk heid om 

ondersteunende werkzaamheden te verzorgen voor het 

monteren van vele soorten prefab. Wij maken gebruik van 

eigen vaste montageteams die in heel Nederland ingezet 

kunnen worden voor een groot scala aan werkzaamheden.

 

Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit  

het plaatsen en monteren van prefab beton- en 

gevelelementen, hsb elementen en prefab balkons.  

Onze monteurs beschikken over een uitgebreid  

assortiment aan gereedschap. Wat we niet hebben 

organiseren we. Uw voordeel: U huurt een compleet 

bouwteam in. Van detailmaatvoering en het  

aan  brengen van de verankering tot het monteren  

van de prefabelementen met ons eigen materieel!  
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