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Luchtslang

Startstatief in hoogte en 
zijdelings instelbaar + 
grondpen

Direct intrekken van mantel- of productvoerende buis

Olienevelaar

GrunDOmat n  
met kroonkop

32

Grondverdringing  
De bodemraket werkt op luchtdruk van een normale mobiele com-
pressor. De door luchtdruk voortgestuwde slagzuiger slaat tegen de 
beitel en daarna tegen het machinehuis en drukt de raket door de 
grond en stenen heen en verdringt de grond rondom de raket. Zo ont-
staat een gat in de grond. Een mantel- of productvoerende buis kan 
direct, als korte buis of vanaf de rol, door de grondraket meegetrokken 
worden.  Grundomat - grondraketten zijn controleerbaar, niet stuur-
baar. De doelnauwkeurigheid  wordt door een nauwkeurige uitlijning 
en instelling van de raket, alsmede door het 2-takt systeem bereikt. Specifiek

•	 	Inzetbaar	in	alle	grondsoorten,	behalve	modder,	drassige	grond	en	
niet verdringbare hardsteen

•	 	voor	kabel,	gas,	water,	afvoer	tot	Ø	150	mm	onder	wegen,	spoor-
tracés,	tuinen,	bomen	en	gebouwen,	met	lengtes	tot	25	meter	als	
voor  huisaansluitingen en fundaties

•	 	als	 de	 ontvangstput	 te	 klein	 is	 om	 de	 grondraket	 er	 daar	 uit	 te	
halen, wordt de raket in achteruit geschakeld en komt deze achte-
ruit. De kabels of leidingen kunnen ook tijdens het achteruitkomen 
direct ingetrokken worden. Vele duizenden huisaansluitingen wer-
den al aangebracht

•	 	voor	velerlei	functies:	vanaf	type	130	ook	als	Rammachine	in	te	zet-
ten voor stalen buizen, als bursthamer bij vernieuwing leidingen en 
in combinatie  met een doorn als uitdrijfmachine van oude leidingen 
alsmede	voor	huisaansluitingen	met	compacte	doorvoer	(bijv.	FITX).

richtkijker 
(in hoogte 
verstelbaar)	
met richtja-
lon voor het 
nauwkeurig 
uitrichten  
van de raket.

Buizenrammethode
De open stalen buizen worden zonder steunwand met dyna-
mische slagenergie in de grond gedrukt. Er wordt doeltreffend 
door de grondlagen geslagen. De in de buis gekomen grondkern  
wordt na de boring met lucht en/of water uit de buis gedrukt, 
gespoeld of eruit geboord. De lengte van de boring is afhankelijk 
van	de	grondslag	en	de	buisdiameter.	Vuistregel:	totale	lengte	=	
buisdiameter	Ø	x	100		(bijv.	buis	Ø	400	=	40	meter).

Specifiek
•	 	Inzetbaar	in	alle	grondsoorten	behalve	modder,	 

drassige grond, en niet verdringbaar steen of rots 

•	 	voor	het	persen	van	buizen	onder	wegen,	spoortracés,	 
parken,	bomen	met	DN4000	lengtes	tot	100	meter

•	 extreem	robuust	met	slagkracht	tot	40.000	kN	(4.000	t)

•	 erkent	principe.	Het	Duitse	Ruhrgas:	„Bijzonder	waardevol“

•	 	geen	maatregelen	tegen	de	instorten	van	de	grond	 
om de buis

•	 geen	gevaar	voor	grondzettingen

•	 geen	steun-	of	afzetwand	nodig

Hefkussen 
Luchtbediend 
voor het eenvou-
dig uitrichten

Ramkegels en -ontluchtings-
kegels Conisch; voor het aan-
passen	aan	de	buis	Ø.	Bespaart	
tussentijds leegmaken.

GrunDOmat bodemraketten GrunDOram buizenrammachines

GrunDOmat n
•	 	Bewegende	kroonkop	met	snijkanten	voor	grotere	slagim-

pact + hogere nauwkeurigheid
•	 vertande	behuizing	voor	meer	grip	 	
•	 	eenvoudige,	3	traps-sturing	voor	nog	betere	loop-	en	richtin-

gstabiliteit
•	 	simpele	omzetting	van	voorwaardsegang	in	achterwaardse-

gang door slang ¼-slag te draaien
•	 	makkelijker	onderhoud	op	locatie	(geen	lijm/kit	meer	nodig)
•	 korte	machine	types	voor	de	kleinere	plaatsen
•	 hoge	veiligheid,	dankzij	staaldraadisolatie
•	 kroonkop	te	wisselen	voor	trappenkop	

GrunDOram – Speciale toepassingen
•	 	Vertikale	 toepassing	 bijvoorbeeld	 bij	 fundatiewerk	 of	 het	 op	

hoogte brengen van damwanden met een speciale adapter

•	maken	van	buisschermen	voor	tunnels	en	viaducten

•	 	ondersteuning	van	HDD-boringen	('HDD	Assist'),	bijvoorbeeld	
voor losmaken van vastzittende boorstangen en voor boringen 
in een mantelbuis. Machinehuis met ramkop

machinehuis uit één stuk, zonder las- krimp of 
schroefverbindingen.

maken van buizenscherm.

... in pijplijn bouw. ... bij ondergrondse kruisingen.

HDD-Assist-Toepassing:	Losmaken	
vastzittende	HDD-boorstangen.

HDD-Assist-toepassing:	 
Boring in mantelbuis.

Vertikale buizenslaan.

Doeltreffendheid is belangrijk!
De	 1e	 zuigerslag	 zorgt	 voor	 een	 goede	
pilootboring	 doordat	 100%	 slagenergie	
tegen	de	beitelkop	komt.	Het	machinehuis	
zorgt voor een stabiele richting, de 2e slag 
van	 de	 zuiger	 slaat	 met	 100%	 energie	
tegen het machinehuis en drukt de raket 
naar voren.

2-tact slagsysteem
De slagenergie wordt automatisch daarop 
overgebracht waar deze nodig is... tegen 
de puntweerstand of de machinehuiswrij-
ving.

beitel

slagzuiger
weerstand
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Dynamische berstlining
De oude leiding wordt door de kracht van de raket overgebracht 
op een ruimer en gebroken en radiaal in de grond gedrukt. 
Zachte materialen worden gebroken, taaie materialen worden 
opengesneden. tegelijkertijd wordt een nieuwe leiding van 
gelijke of grotere diameter ingetrokken. De kracht voor de berst-
gang en de intreksnelheid wordt  ondersteund door de hulp van 
de trekkracht van de lier die voor aan de raket vastzit. 

Het	 berstlining	 is	 ter	 vervanging	 voor	 oude	 buizen	 met	 alle	
mogelijke schade-beelden zoals versleten, verzakt, wortelgroei 
enz.

De oude leiding moet in alle gevallen voor de nieuwe buis zijn 
te gebruiken.

Specifiek
•	 	Vernieuwing	van	pers-	en	afvoerleidingen	 in	hetzelfde	tracé,	
voor	oude	leidingen	tot	Ø	1000	mm

•	 	uitermate	 geschikt	 als	 de	 oude	 leidingen	 uit	 breekbaar	 
materiaal	bestaan	(gresbuis,	beton,	gietijzer,	asbestcement)	

•	 aansluitingen	/	bochten	moet	via	tussentijdse	putten

•	 	de	minimale	 dekking	 is	 afhankelijk	 van	 de	 diameter	 van	 de	
nieuwe leiding.

Voor het vernieuwen
Het	 schoonmaken	 van	 de	 oude	 leidingen,	 wegf-
rezen van wortels, verwijderen van obstakels in 
de oude buis of het met hogedruk reinigen is niet 
nodig.

Bij	het	vernieuwen	van	leidingen	<	200	mm	Ø	kan	van	put	naar	put	gewerkt	worden.	Bij	leidingen	>	200	
mm	Ø	werkt	men	van	startput	naar	schacht	 .	Het	verwijderen	van	de	ruimer	kan	direct	vanuit	de	ont-
vangstput. De raket wordt door de zojuist aangebrachte nieuwe leiding terug naar de startput getrokken 
en daar weggenomen worden.

Statische berstlining
De kracht voor het bersten, verdringen en intrekken van de buis 
wordt door de hydraulisch aangedreven Grundoburst lafette op 
de	gepatenteerde	stangen	 (QuickLock)	overgebracht.	Statische	
berstlining kan bij het vervangen van defecte oude leidingen en 
bij het intrekken van persleidingen vanaf de rol ingezet worden. 
Dit systeem kenmerkt zich door eenvoud.

GRUNDOBURST 800G 
Met	stangenbox	en	hydrauliek	power-
pack. De gepatenteerde QuickLock 
stangen worden eenvoudig tot een 
trek- en drukvaste verbinding in 
elkaar  
gehangen. 
•			zonder	 

krachtsinspanning
•		extreme	tijdwinst

Ca.	40%	tijdwinst	t.o.v.	geschroefde	stangen,	 
slijtage arm en onderhoud vriendelijk.

QuickLock Burststangen

Specifiek
•	 	Uitermate	geschikt	in	goed	verdringbare	grond,	bij	oude	leidin-
gen	van	vast		materiaal		(staal,	nodulair	gietijzer,	PE,	PVC)	tot	
Ø	1000	mm

•	 	oude	leidingen	van	kunststof	of	staal	van	50	tot	Ø	1000	mm	
worden met het rolmes gesneden en de nieuwe leiding, vaak 
een grotere, wordt ingetrokken

•	 	GRUNDOBURST	modellen	met	trekkracht	tot	250	ton:	400S,	
400G,	800G,	1250G,	2500G	

•	 verscheidene	toepassingen.

Ruimer voorop...                                 of de                                    ... ruimer achterop       

Na de  
vernieuwing
In	 kwaliteit,	 zeker-
heid en levensduur 
niet vergelijkbaar met 
reparatie of sanering. 
nieuwe leidingen van 
PE,	PP,	HDPE	of	PVC	
van de rol, in lange-
re lengtes of met 
gladde mofverbindin-
gen	 zijn	 flexibel	 en	
passen zich aan het 
oude tracé aan.

GrunDOCraCK wordt door luchtdruk aangedreven. Een lier ondersteund 
de voorwaartse breekgang. 

GrunDOBurSt toepassingen
•	 Kort-	en	Lange	buis-Berstlining	tot	DN	1000

•	 kaliber-Berstlining

•	 	Tight-In-Pipe	 
(TIP-werkwijze,	nieuwe	leiding	dicht	tegen	oude	leiding)

	 -	Korte	leiding	met	Burstfix	tot	DN	600

 - Lange leiding met Burstform tot Da 292

•	 relining	en	reiniging

•	 swagelining.

GrunDOCraCK dynamische berstlining

Boven	 en	 links:	
Lange leiding 
bursten van put 
naar put.

Lange leiding intrekken met 
BurStFOrm.

nieuw ingetrokken leiding in de 
doelput.

Einziehrichtung 
in	2,50	m	Tiefe

Na	 toepassen	 van	 de	 TIP's:	 de	
nieuwe leiding ligt strak tegen de 
oude wand aan. 

LierCompressor

Rollenmes

Ruimer

Knikstang

TIP-	Werkwijze	met	lange	leidingen

TIP-	Werkwijze	met	korte	leidingen

Drukvaste verbinding van de 
korte	leiding	met	BURSTFIX

Snijden	van	moeilijke	materialen	(staal,	kunststof,	nodulair	gegoten)

GrunDOBurSt statische berstlining
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Boorkop 
met zender

Boven:	 De	 diepte,	 tilt	 en	
plaats van de boorkop 
wordt electro-magnetisch 
naar de ontvanger gezon-
den.
MA010	met	een	hogedruk-
pomp	 op	 de	 machine:	 2	
tanks	 van	 4000	 liter	 elk.	
Voordrukpomp	 tot	 1200	 l	
/min.	 Aandrijving:	 10	 kW	
Hatz	dieselmotor.

Bentoniet	mengunit	MA010	
voor alle boormachines.

GRUNDODRILL	HDD-grondboortechniek GRUNDOPIT	/	GRUNDOBORE

Voor huisaansluitingen vanuit een startput direct tot in de kelder.

Grundopit 
(Standaard / 
Powerversie):
Lengtes	tot	50	m	/	
160mm	Ø	ook	voor	
boringen door hard-
gesteente..

Vanuit de schacht naar de  ontvangput of direct tot in de kelder.

Grundopit S 
(Schacht) 
Lengtes	 tot	 	 50	 m	 /	
110	 mm	 Ø	 voor	 	 het	
aanbrengen van kabels 
en leidingen in of vanu-
it rioolputten.

Grundobore 400 
robuuste machine voor het gestuurd en ongestuurd aanleggen 
van huisaansluitingen in alle soorten ondergrond alsmede aan-
leg	van	productleidingen	en	mantelbuizen	tot	DA406.

•	 Hoge	nauwkeurigheid

•	 Geringe	gronddekking

•	 		Solide	constructie,	vibratie	vrij

	 Persingen	tot	ca.	50	meter	

•	 	Geen	grondverdichting	van	 
 de omliggende grond

•	 Toegelaten	volgens	DWA	A	125	resp.	DVGWGW304		

•	Meetsysteem:	laser	of	videotheodoliet

Huisaansluitingen	met	de	Grundopit	mini	boormachine

Huisaansluitingen	met	Grundobore	pers-boren

HDD-grondboortechniek
Bij	HDD	grondboortechniek	zijn	de	volgende	stappen	belangrijk:

1.	Het	maken	 van	 een	 driedimensionaal	 gestuurde	 pilootboring	
vanaf	de	boormachine	naar	het	uittredepunt.	(pilootboring)

2.	Het	opruimen,	groter	maken	van	het	boorgat	tijdens	het	terug-
trekken van de boorstangen en gelijktijdig intrekken van de nieu-
we leiding.  Een belangrijke bijdrage voor een succesvolle boring 
is	de	boorspoeling	(water	en	bentoniet).	

Deze zorgt ervoor dat de losgewoelde grond afgevoerd wordt 
en dat het boorgat blijft staan. Daarnaast zorgt de boorspoeling 
voor vermindering van de wrijvingsweerstand en de smering van 
de boorhulpstukken. De boormachine brengt de boor- en trek-
krachten en de torque over via de boorstangen naar de boorkop. 

Grundobore 200 S 
Grundobore	200	is	een	robuuste	machine	voor	het	gestuurd	
en	ongestuurd	aanleggen	van	huisaansluitingen	DN	100-150	in	
verdringbare grond alsmede voor aanleggen van productleidin-
gen	alsmede		mantelleidingen	tot	DA220.

•	 In	1	m-schacht	-	of	putversie	verkrijgbaar	

•	 	Gemakkelijke	bouw	door	opbouw	in	 
systeemcomponenten

•	 Hoge	nauwkeurigheid

•	 Persing	tot	ca.	20	meter

•	 Transport	graafmateriaal	in	doelput

•	Meetsysteem:	met	sonde	

Grundolog III  
– ook voor burstlining 
Grundolog	III	meetunit	
voor opslag en opmaak 
verslagen van de trek-
krachten, gemonteerd 
tussen ruimer en trekkop.

GRUNDODRILL 25N 

Boorkop in actie

GRUNDODRILL XP-reeks

GRUNDODRILL 18ACS
for alternating and  
geologically difficult  
soils and for hard rock.
With	'Rack	&	Pinion'	drive,	 
torque	2500	Nm,		 
bores up to 22 m depth.

Rockbreaker 6 3/4 "
voor steenboringen   

Holeopener 
voor	opboren	 tot	20"	met	gem-
akkelijk	 verwisselbare	 TCI-
messen.

Grundopuit K 
(Keyhole/ mangat): 
Voor het maken van 
huisaansluitingen tot 
DA63	 door	 een	man-
gat	Ø	60	cm	tot	direkt	
in de kelder.

Specifiek
•	 	Voor	 lengteboringen,	 duikers	 en	 onderboringen	 van	 straten,	
spoorwegen	en	gebouwen	van	PE-buizen	tot	DN	700	over	een	
lengte	tot	500	meter

•	 	dynamische	ramenergie	voor	optimale	voortgang	in	steenreike	
bodem	(meer	dan	200	kN	toegevoegde	ramenergie),	boorau-
tomaat, automatisch stangenwisseling bij de n-serie, com-
fortabele kabine, bediening van alle functies met 2 joysticks, 
digitale display, opslag complete boordata,trekkrachtmeting

•	 voorbereid	op	kabelgevoerd	boren	en	steenboringen.

Grundodrill 4X



T H E  O N L Y  C H O I C E  F O R  P E R F E C T  P I P E  I N S T A L L A T I O N S
United Kingdom:
TT-UK Ltd.
Tel.: + 44 (0) 1234 342 566
Fax: + 44 (0) 1234 352 184
www.tt-uk.com
info@tt-uk.com

USA / Canada:
TT  Technologies
Tel.: + 1 (0) 630 851 8200 
Fax: + 1 (0) 630 851 8299 
www.tttechnologies.com
info@tttechnologies.com

France:
Tracto-Techniques S.a.r.l.
Tél.. + 33 (0) 5 53 53 89 83 
Fax: + 33 (0) 5 53 09 39 41 
www.tracto-techniques.com
ttf@tracto-techniques.fr

Australia / Asia Pacific:
TT  Asia Pacific Pty Ltd.
Tel.: + 61 (0) 7 3420 5455
Fax: + 61 (0) 7 3420 5855
www.tt-asiapacific.com
info@tt-asiapacific.com

Germany:
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG
Tel: + 49 (0) 27 23 80 80
Fax: + 49 (0) 27 23 80 81 89
www.tracto-technik.com
export@tracto-technik.de
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GRUNDOPIT	-	kleine	boormachines		4	ton	
trekkracht,	voor	boringen	tot	Ø	180	mm	Types:	
Power, Schacht en Keyhole

GRUNDODRILL - boormachines  
4	-	25	ton	trekkracht	
voor	boringen	tot	Ø	700	mm	Types:	 
4X,	15XP,	15	XPT,	25N	en	steenboormachine	18ACS

GRUNDOBURST - - statisches berstlining  Voor leiding 
vernieuwing	tot	Ø	1000	mm
Types:	400G	+	S,	800G,	1250G,	1900G	en	2500G

GRUNDORAM - voor het slaan van stalen 
buizen	tot	Ø	4000	mm
13	uitvoeringen

GRUNDOMAT - bodemraketten voor kabels en leidingen
16	verschillende	uitvoeringen	tot	Ø	180	mm,	sinds	1970
P-Versie met trappenkop, n -Versie met kroon- of  
trappenkop

GRUNDOBORE - boorpersmachine pilootgestuurd, 
bijvoorbeeld voor loze leidingen
Types	200S	en	400

Alle	Infomationen	zu	Produkten	und	Ansprechpartnern	finden	Sie	unter:	www.tracto-technik.de

TRACTO-TECHNIK	GmbH	&	MEERMAN	JR	b.v.
uw partner in trenchless  solutions!

www.meerman.com

GEODRILL - boormachine voor aardwarmte
Type	GEODRILL	20V	voor	vertikale	boringen 
en	Type	GEODRILL	8R	voor	radiaal	boren

TRACTO-TECHNIK
Produktoverzicht


