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Bedrijfsinfo

BMI Hijsgereedschap is al jaren leverancier van
alle soorten hijsgereedschap.
Ons bedrijf is gevestigd in Heesbeen. Door onze
centrale ligging kunnen wij een snelle levering
garanderen voor Nederland, België en Duitsland.

Ons leveringsprogramma omvat een breed scala
van moderne hef- en hijsgereedschappen die 
gebruiksgemak combineren met strenge veilig-
heidseisen.

Het assortiment omvat meer dan de standaard
gereedschappen om juist aan specifieke vragen
en toepassingen te kunnen voldoen.

BMI denkt graag met u
mee in oplossingen!



BMI is dealer van:

• Kito
•   Black Bear
•   Masterlift

Deze merken hebben in de afgelopen 
jaren hun kwaliteit ruimschoots 
bewezen en zijn een standaard 
geworden in hun sector. 
Ons productaanbod wordt continu 
bijgesteld naar de nieuwste technieken 
en innovaties, waarbij wij oog blijven 
houden voor een betaalbare prijs. 

Een groot aantal producten is direct 
uit voorraad leverbaar, van overige 
producten is de levertijd slechts 
enkele dagen.

Delta Hoist

Kito
AllScales



Instructie en opleidingen

•  instructie
•  controle
•  onderhoud

Opleidingen
•  aanslaan van lasten
•  veilig hijsen
•  rigging
•  hal kraan
•  autolaadkraan (code 95) 
•  TCVT bijscholing



Assortiment:

• combisteker • portofoon
• kozijnenvork • electrische takel
• voetblok evenaar • kettingtakel (Atex)
• werkbak • rateltakel (Atex)
• torenkraantang • loopkat
• pallethaak • hefmagneet
• cranecontainer • kettingwerk
• blokkenklem • hijsbanden
• pompwagen • rondstroppen
• platenklem • domme kracht
• staaldraad trekker • enz.

Dit zijn hoogwaardige hijsmiddelen die voldoen
aan de Europese CE. Er wordt gebruik gemaakt
van robuuste materialen voor een degelijke uit-
voering. Daarbij voldoen ze aan de hoogste eisen
voor veiligheid en betrouwbaarheid.
Al onze gereedschappen zijn gecertificeerd.

Mocht u aanvullende vragen hebben, producten
missen of anderszins assistentie wensen, neem
dan gerust contact met ons op.



Huren of kopen?

Bij huren werkt u met gecertificeerd gereed-
schap, waardoor veilig werken optimaal is. 
Bedrijfsstoringen worden vermeden. U hoeft geen
investeringen te doen. Het hijsgereedschap is 
direct af te halen voor gebruik en in overleg 
kunnen wij ook het transport verzorgen.

Bij het aanschaffen van 
hijsgereedschap is het 
belangrijk te weten welk 
gereedschap het beste 
voldoet voor uw toepas-
singen. 
Wij helpen u graag bij het 
maken van de juiste keuze.



Inspectie en keuring

Inspecteren en keuren van alle hef- en hijs-
gereedschap “onder de haak”. Registreren van 
gereedschappen volgens het beheersysteem zoals:

• demonteren
• schoonmaken
• repareren
• inspecteren

• beproeven
• keuren
• jaarkleuren

Deze werkzaamheden voeren we uit volgens de
laatste normen:

• machine richtlijn
• fabrikant eisen
• arbo wetgeving
• AI 17



Huren of Kopen?
Vraag vrijblijvend een offerte aan om de
beste optie voor uw situatie te kiezen

BMI hijsgereedschap
Grotestraat 32
5256 PB Heesbeen
M: 06 – 29066989
F: 0416 – 661913
E: info@hijsgereedschap.nl
W:www.hijsgereedschap.nl
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