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Eigenaar Arnold Tuytel is in 1999 gestart met A. Tuytel 
Loon- en Verhuurbedrijf BV. Bij de oprichting richtte het 
bedrijf zich voornamelijk op het verhuren van graafma-
chines en het verrichten van agrarisch loonwerk. 

In de loop der jaren is de focus op het agrarische loonwerk 
afgenomen. Aangezien Arnold Tuytel een voorloper is op het 
gebied van noviteiten is ons bedrijf zich onder andere gaan 
specialiseren in recycling machines. Het recycling gedeelte 
heeft een vlucht genomen en bestaat momenteel uit een 
breed machinepark met daarin onder andere schudzeven, 
trommelzeven, shredders en een transportband.

Tegelijkertijd werd er geïnvesteerd in zuigauto’s. Ook op 
dit gebied kan A. Tuytel Loon- en Verhuurbedrijf BV u een 
breed scala aanbieden. Tijdens deze jaren heeft het bedrijf 
een gezonde groei door gemaakt en is het geworden wat het 
nu is; een bedrijf met zo’n 45 man personeel inclusief een 
uitgebreid verhuurpark.

RECYCLING
A. Tuytel Loon- en Verhuurbedrijf BV is in staat om aan de 
wensen van klanten tegemoet te komen omdat we beschikken 
over diverse recyclingmachines.  Onze klanten bevinden zich 
voornamelijk in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. 
Het transport van de recyclingmachines kan in eigen beheer 
uitgevoerd worden, waardoor er flexibel ingesprongen kan 
worden op de wensen van de klant. Door de ervaring die A. 
Tuytel Loon- en Verhuurbedrijf BV in de jaren heeft opgedaan 
kan er probleemoplossend worden meegedacht met de klant.

MOBIELE ZEEFINSTALLATIES
Voor het scheiden van afvalstromen beschikt A. Tuytel 
Loon- en Verhuurbedrijf BV over verschillende  schud- en 
trommelzeven. Materialen kunnen, indien gewenst, worden 
afgezeefd op verschillende fracties, waardoor bijvoorbeeld 
glas, puin, metaal en andere grondstoffen nog beter geschei-
den kunnen worden van het eindproduct. 
De kleinste schudzeef in ons machinepark is geschikt voor 
kleine partijen en mag  met een BE-rijbewijs vervoerd worden. 
De overige schudzeven hebben een grotere capaciteit en zijn 
voorzien van een rupsonderstel. Deze zijn geschikt om grote 
hoeveelheden materiaal te scheiden in drie fracties en met 
behulp van diverse zeefdekken kan er gekozen worden voor 
de juiste fractie.  
De trommelzeven maken gebruik van een roterende 
trommel. Door de rotatie van de trommel wordt het mate-
riaal naar de uitloop getransporteerd. De kleine fractie valt 
tijdens dit proces door de zeef en de grotere bestandsdelen 
gaan naar de uitloop. 
Met onze zeefmachines kan nagenoeg ieder product in bijna 
elke gewenste maatvoering gescheiden worden. 

MOBIELE SHREDDERS
Voor het verkleinen van materialen heeft het bedrijf verschil-
lende mobiele shredders te huur. Door de verscheidenheid 
in machines is er (bijna) geen materiaal wat niet verkleind 
kan worden. De producten kunnen zodanig verkleind worden 
dat verdere verwerking mogelijk wordt en de stort- en 
transportkosten laag blijven. Onder andere papier, huisvuil, 
boomstronken, biomassa, dakleer, plastic, pvc, aluminium, 
autobanden, tapijten en  A,- B,- en C hout vormen geen 
probleem voor onze  machines. 
De shredders zijn voorzien van een wielonderstel of rups-
onderstel. De wielonderstellen maken transport naar de 
locatie eenvoudig. Machines met rupsonderstellen zorgen 
ervoor dat deze ook op moeilijk te bereiken plaatsen 
inzetbaar zijn. 
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Uw partner in de recycling branche!

Heiweg 3
2969 LC Oud-Alblas
The Netherlands
+31(0)184 - 69 49 47
+31(0)6 - 22 20 58 30
info@atuytel.nl
www.atuytel.nl

A. Tuytel Loon- en Verhuurbedrijf is uw partner voor het huren van recycling machines.
Schudzeven | Trommelzeven | Shredders | Transportbanden  

Neem contact op voor advies en de mogelijkheden.

Onze machines zijn ook zonder bediening te huur!
Wij verhuren in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.

RUPSMOBIELE TRANSPORTBAND
De rupsmobiele transportband zorgt er voor dat er minder 
met een laadschop gewerkt hoeft te worden. Bij een juiste op-
stelling kan de laadschop helemaal stil gezet worden of voor 
andere werkzaamheden gebruikt worden. Met een bunker 
met een inhoud van 12m3 en een storthoogte van 7,8 meter is 
de transportband geschikt voor grote capaciteiten.
A. Tuytel Loon- en Verhuurbedrijf BV onderscheidt zich door 
te blijven investeren in een diversiteit aan machines en kennis 
van zijn medewerkers. 

ZUIGTECHNIEK
Naast de recycling machines bevat het uitgebreide verhuur-
park ook zuigauto’s. Waar graven onmogelijk is bieden de 
zuigauto’s uitkomst. 
Afhankelijk van het project kunt u kiezen voor een bakinhoud
vanaf 4m3 tot 12m3. Voor grotere projecten beschikken 
we over zuigauto’s met meerdere turbines, deze hebben 
een ongekende zuigkracht en kunnen dan ook zwaardere 
materialen opzuigen over grotere afstanden. 

ASBEST
Onze kleinste zuigauto met een bakinhoud van 4 m3 is ges-
chikt voor het wegzuigen van vervuilde materialen waaronder 
asbest. Deze zuigauto is uitgerust met zowel een overdruk-
cabine als een groot filterpakket (op de afgezogen lucht). 
Door de 4x4 aandrijving en de grote bodemvrijheid is deze 

auto tevens zeer geschikt voor onverhard terrein. 
Onze ervaren en gecertificeerde zuigauto machinisten zijn in 
staat de werkzaamheden snel, efficiënt en veilig uit te voeren. 

www.atuytel.nl


