INVESTEER MET BELASTINGVOORDEEL IN 2020
FISCAAL VOORDEEL KIA REGELING 2020
Heeft u al uw Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) ingediend?
De KIA regeling is van toepassing vanaf € 2.300 investering in
bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde vanaf € 450 per
eenheid. De aftrek bedraagt 28% van het investeringsbedrag.
Meer weten? > http://bit.ly/2OK5gt0

GEÏNVESTEERD IN
ENERGIEZUINIGE
MAATREGELEN?
Kijk dan ook eens naar de
energie-investeringsaftrek (EIA).
Energiebesparende
FISCAAL VOORDEEL MIA REGELING 2020
bedrijfsmiddelen zoals
Maakt u al gebruik van de Milieu-investeringsaftrek (MIA)? Het is een
uitgelezen kans om fiscaal voordelig te investeren in milieuvriendelijke LED verlichting kunnen
technieken. Met de MIA-regeling profiteert u van een investeringsaftrek onder de EIA-regeling
op bijvoorbeeld Hamach Centrale Stofafzuiging, oplopend tot wel 36% vallen. Het onderzoeken
van het investeringsbedrag. Meer weten? Belijk pagina 5, 7, 8, 9, 10 en waard! Meer weten? >
http://bit.ly/2zvrTpV
73 A4485 >bit.ly/mia-vamil-2020

uw korting

25%
OP ALLE RVS TAFELS
EN SPUITWANDEN
RVS Werktafels

Werktafels met én zonder deuren. Dampafzuiging over de gehele breedte van het
werkoppervlak op een hoogte van ± 20 cm.
Tafel 180 cm geen deuren - €1830,Tafel 120 cm geen deuren - €1500,Tafel 180 cm met 2 deuren - €3140,Tafel 120 cm met 2 deuren - €2390,-

nu €1372,50
nu €1125,nu voor €2355,nu voor €1792,50

uw ko
rting

25%

OP ALLE
SPUITPISTOOLREINIGERS*
Spuitpistoolreinigers

Een assortiment reinigers voor eenvoudige
en grondige reiniging van spuitpistolen en
accessoires.
HR 2000 - €2490,HR 2400 - €3680,HR 3000 - €4320,HR 1400 - €840,-

000474

000473

nu voor €1867,50
nu voor €2760,nu voor €3240,nu voor €630,-

000452

Vraag uw dealer om meer informatie! Een groot deel van het Hamach RVS mengruimte assortiment is nu extra voordelig.
Of mail naar verkoop@emm.com.
HAMACH EN COLAD ZIJN MERKEN VAN EMM INTERNATIONAL
Bohemenstraat 19 8028 SB Zwolle
T +31(0)38 467 66 00 E verkoop@emm.com
www.hamach.nl
www.colad.nl

Alle prijzen zijn eindgebruikerprijzen en zijn excl. btw.
De prijzen uit deze ﬂyer zijn geldig t/m 31 december 2020.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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OP ALLE AFVALVERWERKINGSPRODUCTEN
uw korting

Afvalverwekers

Speciale vloeistofbestendige afvalcontainers voor lakafval en
verdunningsproducten.

25%

Handmatig Afvalcentrum - €2930,- nu voor €2197,50
Afvalcentrum Pneumatisch - €2810,- nu voor €2107,50

ACTIE!

uw ko
rting

RVS Afvalcontainer

000471

000469
Speciaal ontworpen om bij de overige
RVS inrichting te passen. De opening aan
de voorkant verlengt het tafeloppervlak.
Geschikt voor normale 250 L afvalzakken.
460 x 600 x 920 mm (H x B x D).

000459

uw ko
rting

25%

Persen

25%

Afvalcontainer €860,- nu voor €645,-

Om de omvang van deze stroom te reduceren heeft Hamach
keuze uit een aantal pneumatische balenpersen.
Geschikt voor het reduceren van papier, plastic, blikken etc.

Micro Cleaner HR 1000

000457 + 009819
Een aan de wand gemonteerde roestvrijstalen
reinigingstank, ideaal voor het handmatig reinigen
van plamuurmessen en kleine onderdelen. Uitgerust
met een schoonmaakborstel en automatische
vloeistofcirculatie. Geschikt voor gebruik met het
speciale Hamach reinigingsmiddel (009819).
46 x 19 x 53 cm. Tankinhoud: 7 L. Afzuigpunt: Ø 80 mm.
HR 1000 - €710,- nu voor €532,50
Reinigingsmiddel - €176,50 nu voor €132,-

uw korting
7000

000841

000802

25%

Balenpers - €2550,- nu voor €1912,50
Buggy 10 - €1340,- nu voor €1005,Buggy 30 - €2799,- nu voor €2099,25

009819
HAMACH EN COLAD ZIJN MERKEN VAN EMM INTERNATIONAL
Bohemenstraat 19 8028 SB Zwolle
T +31(0)38 467 66 00 E verkoop@emm.com
www.hamach.nl
www.colad.nl

Alle prijzen zijn eindgebruikerprijzen en zijn excl. btw.
De prijzen uit deze ﬂyer zijn geldig t/m 31 december 2020.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

000457
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CENTRALE STOFAFZUIGING
Hamach levert met de HCV (Hamach Central Vacuum) hoogwaardige
Centrale Stofafzuigingsoplossingen, waarbij schuurstof direct bij de bron
(schuurmachine) wordt afgezogen, dit garandeert een veilig en efficiënt
proces.
Op basis van uw wensen ontwikkelen onze gekwalificeerde Hamachengineers stofafzuigoplossingen, die perfect passen bij uw werkprocessen.
Bent u op zoek naar een stofafzuigingsoplossing voor industriële
toepassingen of voor het autoschadebedrijf?
Wij informeren u graag over de mogelijkheden van het afzuigen van hout- of
metaalstof en/of het potentieel explosief aluminiumstof.
Vraag uw dealer om meer informatie! Of mail naar verkoop@emm.com
www.hamach.nl

Referentie: Bekkers Autoschadegroep

RONIN TOOLSTATIONS
RoninTools!

ACTIE!
Toolstation 143-delig
10.002.143

Gereedschapskar gevuld met
een basisassortiment aan
gereedschappen. Inhoud o.a.:
• 1/4” en 1/2” doppen
• diverse schroevendraaiers
• diverse tangen
• steeksleutels en
• T-stuk inbussleutels.
Met levenslange garantie!

NU
voor

van € 1.160,-

uw v
oord
eel

25%

RoninTools!

ACTIE!
Toolstation 271-delig
10.002.267

Gereedschapskar helemaal
compleet. Inhoud o.a.:
• 1/4”-3/8”- 1/2” doppen
• ratels
• knie-sleutels
• T-stuk dopsleutels
• dunwandige slagdoppen etc.
Met levenslange garantie!

NU
voor

van € 1.860,-

€ 1.395,-

€ 870,-

HAMACH EN COLAD ZIJN MERKEN VAN EMM INTERNATIONAL
Bohemenstraat 19 8028 SB Zwolle
T +31(0)38 467 66 00 E verkoop@emm.com
www.hamach.nl
www.colad.nl

Alle prijzen zijn eindgebruikerprijzen en zijn excl. btw.
De prijzen uit deze ﬂyer zijn geldig t/m 31 december 2020.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

uw v
oord
eel

25%

