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De goed onderhouden verhuurvloot 

van Gerlasco bestaat uit ruim 50   

uitrustingsstukken.                                

Deze zijn door ons zorgvuldig         

geselecteerd, aangepast of door ons 

zelf ontwikkeld en geproduceerd. 

Hierdoor kunnen we de juiste      

kwaliteit en capaciteit aanbieden in 

de gewenste toepassingen. 

Verhuur op maat 

Bij langdurige projecten gebeurt het 

vaak dat uitrustingsstukken niet    

volledig ingezet kunnen worden,    

omdat bijvoorbeeld het te              

verwerken materiaal stapsgewijs  

vrijkomt. In  deze situatie calculeren 

wij graag met u mee en maken       

we een voor u op maat gesneden      

aanbieding, zodat  huren nog steeds 

een interessante optie blijft. 

 

  

. 

 

100% Dutch Quality Robust 
Advies op maat  Kostenbesparend Snel inzetbaar 

Gerlasco Verhuur Service 



 

 

Aanvoer– en installatieservice          Ruim assortiment 

Hieronder enkele toepassingen: 

Zeven 

-De bovenste laag bij een bouw– of 
slooplocatie schoon opleveren. 

-Explosieven (resten) uit de lokale    
bodem verwijderen.  

-Lokale zand/grond gebruiken bij het           
aanvullen van pijpleiding en kabels. 

Mengen 

-Klei, leem, grond of zand mengen 
met een bindmiddel voor stabilisatie/
immobilisatie. 

-Diversen grondsoorten mengen om 
deze te verrijken of te verschralen. 

-Maken van beton, stel of vloerspecie. 

Beluchten:  

-Compost of GFT. 

-Vervuilde grond voor biologisch      
reinigen. 

Verkleinen  

-Geklonterd zout , soda , kunstmest 

-Verkleinen van gips, glas, (steen)
kolen of andere industriële grond-
stoffen. 

-Vastzittend menggranulaat, gefreesd 
asfalt of hoogovenslakken. 

-Grondsoorten of compost die uit te 
grote harde stukken bestaat om hem 
weer toe te kunnen passen. 

Breken 

-Vrijgekomen steen en beton op  
slooplocatie. 

-Oude bestratingen materiaal bij        
renovatie 



 De meest ideale manier om het gehuurde hulpstuk optimaal in te kunnen zetten is 
als deze op de juiste manier afgesteld staat en de machinist weet hoe hij deze dient 
te gebruiken.  

Gerlasco biedt deze service.  

Het hulpstuk wordt op afgesproken plek en tijdstip afgeleverd en de machinist 
wordt geholpen met het aansluiten hiervan. Denk hierbij aan de juiste hydrauliek 
koppelingen en slanglengte. Maar ook bij het instellen van de liters en de druk 
wordt er met de machinist meegekeken. (Wij hebben geen laptop om in de         
computer van de basismachine instellingen in te voeren of te wijzigen!).  

Nadat alles werkt krijgt de machinist instructies en tips hoe hij het beste met het 
hulpstuk kan werken. Hierdoor wordt het beste resultaat behaald.  

Op onze website staat ons complete aanbod vermeld. Door innovatie veranderd dit 
voortdurend. Hou daarom goed onze website in de gaten! 

Voor vragen en/of advies kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.  

 

 

AANVOER—EN INSTALLATIESERVICE 

 

 Gerlasco  

Tinnegieter 3 

4174 LG  Hellouw (West -Betuwe)  

Bezoek alleen op afspraak! 

Telefoon:  +31(0)418-584163 

E-Mail:        info@gerlasco.nl 

Website:     www.gerlasco.nl 


