
Hudig HC910.503.107 Motorpompset

Machine nummer
107977

Bouwjaar
2020

Prijs
Verkocht
Exclusief BTW, prijswijzigingen voorbehouden

Vertegenwoordiger
Wilfried Roeleveld 
w.roeleveld@timmermanbv.nl

+31 (0) 6 53 35 90 11

Aankoppeling Boventrkehaak

Pompcapaciteit 140 M3/Uur

>Omschrijving Hudig motorpompset 140 M3/Uur

Motor 4 cilinder FPT 4.5 L 100 PK

Pomp Caprari MG80-4/3A 3 

waaier pomp

Aanzuigtank zuigleiding 

halfautomatisch

Geluidsomkasting motor

Kenteken

>Locatie Handelsstraat 2, 7772 TR 

Hardenberg, Nederland
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Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing: de 

FEDECOM leverings- en betalingsvoorwaarden zoals deze luiden volgens de op de achterzijde afgedrukte tekst; of als er 

sprake is van huur en verhur de FEDECOM verhuurvoorwaarden; of als er sprake is van keuring en de daaruit eventueel 

voortvloeiende reparatie de FEDECOM keurings- en reparatievoorwaarden, zoals deze luiden volgens de laatste ter Griffie 

van de Rechtbank te Rotterdam neergelegde tekst. Alle voorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Disclaimer

Timmerman BV besteedt constant zorg en aandacht aan de website, echter is het mogelijk dat de gepubliceerde teksten, 

afbeeldingen en andere informatie op de website onjuist of onvolledig is. 

Wij besteden aandacht om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Hierbij behouden 

wij ons het recht om op elke moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder hierover aan u 

mededeling te hoeven doen. 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website van Timmerman BV onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. 

Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op 

basis van dergelijk fouten. 

Voor de opgenomen hyperlinks naar websites van derden kan Timmerman BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

Hierbij sluit Timmerman BV alle aansprakelijkheid uit voor direct of indirecte schade, van welke aard dan ook, die 

voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. 

Auteursrecht, kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de materialen en inhoud van onze website is niet toegestaan 

zonder schriftelijke toestemming van Timmerman BV.

https://timmermanbv.nl/voorraad-nieuw/2690-hudig-hc910503107-motorpompset Aangemaakt op: 23 May 2023


