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ARS Rental is een jong, enthousiast verhuurbedrijf voor mobiele trans-
portsystemen voor de op- en overslag van bulkgoederen. Het uitge-
breide machinepark wordt ingezet voor de verwerking van een scala 
aan producten, variërend van agribulk tot zouten en van biomassa tot 
meststo�en.

Ondanks de recente start van ARS Rental hee� het bedrijf meer dan 15 jaar 
kennis en ervaring in de verwerking van stortgoederen. Dit betekent dat 
klanten kunnen rekenen op een deskundig advies bij de selectie en inzet 
van mobiele transportsystemen. Elke aanvraag wordt met een technisch oog 
bekeken om de meest optimale oplossing te kunnen aanbieden. 

Assortiment
ARS Rental beschikt over een uitgebreid assortiment duobanden, hallen-
vullers, scheepsbeladers, opvoerbanden, (doseer)hoppers en stortbakken 
van uitsluitend gerenommeerde merken. De diverse machines verschillen in 
grootte, lengte en capaciteit. Op de website van het bedrijf staan van elke 
machine de technische speci�caties en de huurprijzen. De onderhoudskos-
ten zijn in de huursom inbegrepen. Klanten zijn ervan verzekerd dat ze ge-
bruik maken van volledig gekeurde en goed onderhouden machines die vol-
doen aan de laatste stand der techniek.

Toepassingen
De mobiele transportsystemen worden ingezet voor de bulkhandling van 
onder andere agribulk, biomassa, ertsen, granen, meststo�en, rijst, soja en 
zouten. Andere toepassingen betre�en het voeden van recyclinglijnen, de 
belading van houtsnippers in schepen en de opslag van compost of puin. 
De machines zijn dus breed inzetbaar; niet alleen in havens maar ook in de 
industrie en de landbouwsector. 
 
Flexibiliteit
ARS Rental helpt bedrijven om in piekseizoenen extra productiecapaciteit 
te realiseren, bijvoorbeeld in de agrarische sector. Ook in andere sectoren 
is sprake van seizoensinvloeden, projectmatige activiteiten of ad hoc-werk. 
ARS Rental kan daarbij zorgen voor de nodige �exibiliteit. In situaties waar 
investeringsbeslissingen relatief veel tijd vragen, is huren vaak een interes-
sante optie. De investering is nihil, zodat de klant zijn werkkapitaal kan in-
zetten op andere fronten.

Voorbeelden
Enkele voorbeelden van projecten met machines van ARS Rental:
• Transport van staalslakken
• Inslag van kunstmest 
• Lossen van zout
• Lossen van soja
• Bypassen van een productielijn voor koffiebonen

ARS Rental voor flexibiliteit 
in mobiel transport

Afb. 1 Mobiele hallenvuller van ARS Rental

Afb. 2 ARS Rental voorziet in extra overslagcapaciteit
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