
Betonstorten op vrijwel elke hoogte en afstand is de 
specialiteit van onze Betonpompen. Door hun flexibele 
slangen overbruggen onze moderne Hallenpompen in 
gebouwen gemakkelijk lange afstanden. Wilt u geen 
kruiwagen gebruiken bestel dan onze Mixerpomp en 
stort efficiënt kleine hoeveelheden beton. Is de stortplaats 
makkelijk te bereiken? Dan komen we met onze 
Betonmixers en storten we via de goot.

Alle Betonpompen en -Mixers zijn uitgerust met GPS 
zodat we optimaal kunnen plannen. Dit werkt efficiënt 
voor Augustinus en hiermee voorkomen we onnodige 
kosten voor onze afnemers. Het storten van beton met 
een pomp borgt de veiligheid van uw personeel. Onze 
VCA-gecertificeerde machinisten bedienen de goed 
onderhouden betonpompen vakkundig. De combi van 
vakmanschap en hoogwaardig materieel zorgt ervoor  
dat uw project bij ons in goede handen is.

Augustinus Betonpompverhuur is een activiteit van 
Augustinus. Dit aannemersbedrijf is in de afgelopen 20 
jaar uitgegroeid tot een toonaangevende specialist in het 
leveren van wapeningsstaal, het maken van funderingen, 
kelders, bedrijfsvloeren en de verhuur van betonpompen.

BETONPOMPVERHUUR 
& BETONVERKOOP
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AUGUSTINUS BETONPOMPVERHUUR

Bonegraafseweg 4b  |  4051 CH OCHTEN

0344-647080

info@augustinusbv.nl

www.augustinusbv.nl

BETONVERKOOP
Augustinus levert betonmortel in  
grote variatie van samenstellingen.
Heeft u snel beton nodig? Gaat u zelf 
beton storten? Binnen drie dagen 
leveren wij snel en vakkundig op het 
door u gewenste afleveradres. Bij ons 
kunt u met een landelijke dekking 
zowel zakelijk als particulier bestellen.

BETONPOMPVERHUUR
Snel, flexibel, vakkundig en oplossings-
gericht. Deze kernwaarden zijn van 
toepassing op Betonpompverhuur 
van Augustinus. Wij denken met u 
mee, plannen slim en zorgen zo voor 
maximale beschikbaarheid van ons 
moderne materieel. Waar in Nederland 
u onze betonpompen ook wilt inzetten, 
wij zijn flexibel en leveren snel.



HALLENPOMP M20

HALLENPOMP M24
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Betonpomp M46 Betonpomp M42 Betonpomp M36 Mixerpomp M25 Hallenpomp M24   Hallenpomp M20 

Capaciteit 160 m3 p/uur 160 m3 p/uur 160 m3 p/uur 70 m3 p/uur 90 m3 p/uur 90 m3 p/uur

Stempelbreedte voor / achter 9,5 m x 10,5 m 7,5 m x 7,9 m 5,5 m x 7,2 m 4,3 m x 2,6 m 5,6 m x 2,6 m 3,4 m x 2,6 m

Flexibele slang 25 m1 25 m1 25 m1 15 m1 80 m1 80 m1

Reikwijdte (Vanaf draaipunt) 42 m1 38 m1 32 m1 21 m1 20 m1 17 m1

BETONPOMP M42
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MIXERPOMP M25

BETONPOMP M36BETONPOMP M46


