INSPIRING TRENCHLESS TECHNOLOGIES

DE KONINGSKLASSE
VAN DE BODEMRAKETTEN

GRUNDOMAT
bodemraketten

HUISAANSLUITING

DOELTREFFEND

PRINCIPE / GEBRUIK
bodemverdringing

Techniek – altijd vooruitstrevend
De pneumatisch aangedreven bodem- of grondraketten werken op basis van grondverdringing.
Tijdens de voorwaartse gang wordt de grond door
de raket naar buiten verdrongen en verdicht.
Hierdoor ontstaat een gat in de grond, waardoor
leidingen, mantelbuizen, mits geen uitstekende mofverbindingen, kabels en ankers direct of
achteraf aangebracht kunnen worden.
Voor de aandrijving van de bodemraket is een
compressor met 6-7 bar werkdruk benodigd.
Een voorwaarde voor de doeltreffendheid is de
exacte uitlijning gericht op het te bereiken doel.
Een beslissende factor voor het slagen van de
boring is de aandrijving van de GRUNDOMAT met
het 2-takt principe.
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HET 2-TAKT PRINCIPE
Bij het beproefde 2-takt-principe slaat de zuiger eerst tegen
de beitel welke bij de eerste slag eventuele hindernissen kapot
slaat. Het machinehuis wordt bij de tweede slag naar voren
gedrukt en de bodemraket zal vooruit gaan. Eventueel gemonteerde leidingen worden direct meegetrokken. Puntweerstand
en kleef op het machinehuis worden op deze wijze overwonnen.
HierZuiger
a) Beitel
door
werkt
de GRUNDOMAT in zware grond met
veel
stenen
b) Machinehuis
ook bijzonder
Zuiger slagvolgorde a) Beitel; b) Machinehuis
doeltreffend.

De GRUNDOMATN: veelzijdig inzetbaar
BORINGEN
Wegboringen behoren naast de huisaansluitingen tot de dagelijkse werkzaamheden van de GRUNDOMAT N.
 UIZENRAMMEN VANAF DE GRUNDOMAT 130
B
Door gebruik te maken van voorzetramkegels is het mogelijk om
vanaf de GRUNDOMAT 130 ook een stalen buis te slaan.
	
BURSTLINING VANAF DE GRUNDOMAT 95
Met aangepaste bodemraketten kunnen we ook pipe-bursten
voor het vernieuwen van bestaande leidingen.
HEI-WERK
Ook het vertikaal gebruiken van de GRUNDOMAT machines voor
het maken van fundatiepalen is een interessante toepassing.
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PRINCIPE / GEBRUIK
Huisaansluitingen

Huisaansluitingen
DIRECT VANUIT HET GEBOUW ...
Bij huisaansluitingen voor gas, water, riool,
stroom en glasvezel (FTTH) kunnen de
bodemraketten ook vanuit het huis beginnen. Een aankomstput net voor de fundering
is dan niet meer noodzakelijk. Dit maakt het
gebruik nog milieubewuster en de tuin blijft
helemaal in takt.
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Professioneel en betrouwbaar
voor FTTH-, gas-, water-, stroomaansluitingen
	binnen een zeer korte tijd kan de raket, nadat de kernboring is gemaakt, vanuit het gebouw of vanuit de startput starten.
	doorvoeringen in het gebouw worden na de boring van binnenuit
geplaatst en dichten de kelder- of funderingswand van buiten
en van binnen af.
	de komplete uitrusting van de bodemraket past makkelijk in een kleine
bestelwagen
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Snijkroon

Beitelpunt met gat
voor trekoog

KROON- OF TRAPPENKOP
Beide is mogelijk

Kroonkop

Trappenkop

De grondsoort is in feite de bepalende factor. De grondsoort bepaald welke machine
gebruikt wordt. De oplossing: De GRUNDOMAT N met twee snelheden en uitgevoerd
met beweegbare kroonkop of met beweegbare trappenkop. Beide uitvoeringen werken uiterst nauwkeurig, stabiel en effectief.
Door de keuze tussen twee slagfrequenties
en tussen een kroon- of trappenkop is een
optimale machine te maken voor het type
bodem.

De bewezen beweegbare trappenkop techniek van de GRUNDOMAT is universeel inzetbaar in alle verdringbare grond. De beitel
boort als eerste en maakt ruimte in de grond.
Trapje voor trapje verdringt de kop de grond
en gaat met grote nauwkeurigheid vooruit.
Het verdringingsproces voltrekt zich stapsgewijs en garandeert een hoge stabiliteit.

Zijn optimale slagkracht ontwikkeld de
kroonkop in ronde grondsoorten, steenachtige en compact verdichte grond. De kroonkop
verdringt de grond rondom de pilootboring
gelijk tot de volle diameter.
Het werk van de beweegbare kroonkop in 4
stappen:
Slaan
Breken / verkleinen
Geleiden
Verdringen
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Het werk van de beweegbare trappenkop in
3 stappen:
Slaan
Breken / verkleinen
Verdringen

Dichtring
tegen vu

Geleides
boorrich

Spanstift

Trapgewijze opbouw
Spanstift

g beschermt
uil en water

sleuven voor goede
htinggeleiding

Dichtring beschermt
tegen vuil en water

Beitelpunt met
gat voor trekoog

Kenmerken / voordelen
	2-Takt-Principe voor hoge doeltreffendheid
	Met trappenkop of kroonkop
	2-snelheden vooruit en één achterwaartsegang
voor optimale aanpassing aan de grondsoort en hoge zekerheid
	Simpel omschakelen
	1A-Staalkwaliteit – extra gehard – slijtagevast
	Gedeeltelijk vertande behuizing voor extra weerstand
	Aan te passen aan de werkzaamheden
	Goed afgedicht voor een optimaal gering luchtverbruik
	Onderhoudsvriendelijk
	
Veiligheidspakket: bijv. staalkabel isolatie of niet geleidende
luchtslang voor meer veiligheid voor de bediener
	Praktische toebehoren
	Snelle onderdelenlevering
	Scholingsaanbod

DESKUNDIGE CONTROLES
VOOR VEILIGHEID EN ONDERHOUD

DESKUNDIGE
CONTROLE

EENVOUDIG OMSCHAKELEN VAN DE STURING

Schakelen:
Onder druk:
Drukloos:

Luchtslang 1/4 naar links draaien
Van vooruit naar achteruit
Van achteruit naar vooruit

GOED OPGELEID:
BEDIENINGSOPLEIDING

SCHOLING

Er is een breed aanbod opleidingen voor beginners en gevorderden bij de fabriek beschikbaar met jaarlijks nu al
meer dan 3.000 deelnemers.

Wij voeren de voorgeschreven
deskundige controles voor u uit.
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TOEBEHOREN

Bij het intrekken van leidingen en speciale toepassingen

UNITHERM - Luchtverwarmer
optimaal de PE-leiding intrekken in het „koude“ jaargetijden (vanaf 5°C buitentemperatuur)
voor verhinderen van ijsvorming in de machine

RAMMEN STALEN BUIS UITDRIJVEN VAN STALEN BUIZEN
Tot DN 400 met
Voorzetkegel voor uitdrijven van oude stalen
ramkegel
leidingen tot DN 50

LOCATIE
Er zijn situaties welke controle vereisen.
Daarom kunnen de GRUNDOMAT-grondraketten met een locatietechniek (zender en
ontvanger) uitgerust worden

3,3 l- olienevelaar
Uitschuifbare richtkijker
GRUNDOSCOPE
1,5 – 2 m met vizier
Luchtslang

Ontvanger

Luchtdrukslang

Startlafette in hoogte
en zijwaarts instelbaar
Grondpen
Zender
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Localiseerbare grondraket

DIREKT MEETREKKEN VAN PVC-LEIDINGEN
Staalkabel,
15 of 25 m
Trekhuls
Staaldraad-Isolator voor meer veiligheid

DIREKT MEETREKKEN VAN PE-LEIDINGEN

Luchtslang

PE-leiding

PE-trekdoorn

PE-aansluiting

In voorwaartsegang wordt de leiding direkt ingetrokken. Voordeel: In
niet stabiele grond is het veilig intrekken van de leiding verzekerd.
Hiervoor zijn het best korte PVC buizen met in- en uitwendig gladde
moffen of lange PE-leidingen te gebruiken.

ACHTERAF INTREKKEN VAN PE-LEIDINGEN (VAN HASPEL)

PE-HD leiding AD
40 mm

PE-trekdoorn
1“ tot 2“

Koppeling
Luchtslang

PE is als materiaal makkelijk na de boring in te trekken. Hierbij wordt
de bodemraket van de luchtslang losgekoppeld. De trekdoorn draaien
we eenvoudig in de kunststof leiding en bevestigen we vervolgens aan
de luchtslang. De luchtslang wordt dan met de hand uit het gat van
de gemaakte boring getrokken en zo wordt gelijktijdig de PE-leiding
ingetrokken.
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GRUNDOMAT GRONDRAKETTEN
robuust en betrouwbaar

Machinetypes - Standaard uitvoering
De afgebeelde machines kunnen zowel met een kroonkop als ook met een trappenkop geleverd worden.

45N
55N
65N
75N
85N
95N
110N

130N

145N

180N
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Machinetypes - Korte uitvoering
De afgebeelde machines kunnen zowel met een kroonkop als ook met een trappenkop
worden geleverd. NK machines hebben maar 1 snelheid voor- en achteruit.
De korte versies zijn in het bijzonder geschikt voor huisaansluitingen, omdat zij korter en
lichter zijn als de standaardversies. De startputten zijn kleiner en ze zijn beter handelbaar.

45NK
65NK
75NK
95NK

Technische Gegevens
GRUNDOMAT-Typ

Ø (mm)

Lengte (mm)

Gewicht (kg)

Luchtverbruik
(m3 )

Aantal slagen/min-1
1. Versnelling

2. Versnelling

Leiding
(max. AØ mm)

45N (2-snelheden)

45

997

9

0,35

530

635

40

55N (2-snelheden)

55

1131

15

0,5

470

570

45

65N (2-snelheden)

65

1290

24

0,8

460

585

50

75N (2-snelheden)

75

1399

33

0,9

395

480

63

85N (2-snelheden)

85

1528

46

1,0

360

440

75
85

95N (2-snelheden)

95

1762

65

1,4

320

415

110N (2-snelheden)

110

1700

96

1,7

350

410

90

130N (2-snelheden)

130

1802

117

3-0

370

435

110

130N (Servosturing)

130

1802

117

3,0

340

-

110

145N (Servosturing)

145

2033

168

3,4

310

-

125

180N (Servosturing)

180

2280

260

4,5

280

-

160

45NK (1-snelheid)*

45

875

8

0,35

530

-

40

65NK (1-snelheid)*

65

933

16

0,8

600

-

50

75NK (1-snelheid)*

75

1100

24

0,9

496

-

63

95NK (1-snelheid)*

95

1393

50

1,4

390

-

85

Korte versie

* Om een korte machinelengte te bereiken, zijn de NK-Machines met een vaste kop uitgerust.
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