INSPIRING TRENCHLESS TECHNOLOGIES

NODIG-SYSTEMEN –
SLEUFLOOS EN INNOVEREND
Produkt- en toepassingsoverzicht

KUNT U ZICH OVER DINGEN VERWONDEREN,
DIE MEN NIET ZIET? WIJ WEL

DE MOLGESCHIEDENIS
Als afgestudeerd ingenieur begon Paul
Schmidt in 1970 met de ontwikkeling van
de GRUNDOMAT-grondraket die de opstap maakt naar de sleufloze techniek. Hij
zoekt hij naar een symbool met een sterk
voorkomen, dat alle eigenschappen van de
GRUNDOMAT-grondraket in zich verenigt. Al
TT heeft wereldwijd ongeveer 500 medewer- snel was de mol gevonden, welke als slim,
kers en exporteerd naar meer dan 60 landen. standvastig en vleitig geldt.
Nationaal bedienen 7 servicevestigingen de
omliggende klanten. TT heeft meer dan 350 Sepp Arnemann, een bekende karikaturist,
patenten en werd voor de innovatie veelvul- ontwierp het logo. De mol startte zijn zegendig beloond; recent met de TOP 100 Award tocht rond de aarde. Hij geniet bij de klanten
en de Axia Award 2009.
groot vertrouwen en aanzien. Bij 91% van
alle ondervraagden in de branche is de mol
bekent.
De firma TRACTO-TECHNIK wordt in 1962
opgericht. Begin van de jaren 70 specialiseerde het familiebedrijf zich op de sleufloze
technieken (Nodig-systemen) zoals pijpenbuigtechnieken en bouwde dit bereik continue uit. Met de GRUNDOMAT-bodemraket is
TT Wereldwijd marktleider geworden.
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DE SLEUFLOZE MARKT
PRODUKTASSORTIMENT
De „moltechnologie“ is in de leidingbouw Om sleufloos bij uw doel te komen:
zeer bekend, het aandeel ten opzichte van
de open ontgraving groeit gestaag. De on- 	GRUNDOMAT
– Bodemraketten
dergrondse nieuwbouw en vernieuwing van
	GRUNDORAM
– Buizenrammachines
aan en afvoerleidingen biedt indrukwek- 	GRUNDOPIT
– Mini-Grondboormachines
kende technische en wetenschappelijke
	GRUNDODRILL – HDD-Boormachines
voordelen bijv. het wegvallen van graaf- en
	GRUNDOBURST – Statische Burstsystemen
herstelwerkzaamheden evenals de korte
	GRUNDOCRACK – Dynamische Burstsystemen
bouwtijden.
	GRUNDOBORE
– Avegaarboorsystemen
GEODRILL
– Boorsystemen voor aardwarmte,
Deze voordelen tonen zichzelf in het bijzonbronnenbouw en Geotechniek
der bij het maken van huisaansluitingen en
bij de doorkruising van druk gebruikte verkeerswegen
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HUISAANSLUITING

DOELTREFFEND

GRUNDOMAT

De koningsklasse van de bodemraketten

DE WERKING
De pneumatisch aangedreven bodem- HET 2-TAKT-PRINCIPE: EEN IDEE VAN TRACTO-TECHNIK
raketten werken volgens het bodemverZuiger
a) Beitel
dringingsprincipe. Tijdens de voorwaartse
gang wordt de grond rondom de raket verdrongen en verdicht. Hierdoor ontstaat een
gat, waarin korte buizen met een gladde
buitenzijde en niet naar buiten uitstekende mofverbindingen, een lange buis tot DN
160 van kunststof (PE of PE-X) of kabel afb) Behuizing
hankelijk van de bodem tot ca. 15-25 meter
Zuiger slagvolgorde: a) Beitel; b) Behuizing
© TRACTO-TECHNIK
lengte direct of achteraf kan worden ingetrokken. Voor de aandrijving is een compressor met 6-7 bar werkdruk benodigd.
Een voorwaarde voor de doelnauwkeurigheid is de exacte uitlijning op het te bereiken doel. De beslissende factor hiervoor is
	2-takt-principe voor hoge doelnauwkeurigheid
de aandrijving met het 2-takt principe.
	Met trappenkop of doordringingskrachtigere kroonkop
2-snelheden vooruit en één achterwaartsegang voor
optimale aanpassing aan de grondsoort en hoge
zekerheid bij inzet
	Simpele omzetting
	1A-Staalkwaliteit – extra gehard– slijtage arm
	Gedeeltelijk vertande behuizing voor meer
Bij het beproefde 2-takt-principe slaat de
kleefweerstand
zuiger eerst de beitel welke bij de eerste
	Aan te passen naar inzetgebied
slag vooruit ruimte maakt en eventuele
	Goed afgedicht voor een optimaal gering
hindernissen kapot slaat. De behuizing
luchtverbruik
wordt bij de tweede slag bewogen en de
gemonteerde leidingen worden meege- 	Onderhoudsvriendelijk
	Veiligheidspakket:
trokken. Puntweerstand en kleef op het
bijv. staalkabel isolatie voor meer veiligheid bediener
machinehuis worden op deze wijze mak	Praktische toebehoren
kelijker overwonnen. Hierdoor werkt de
	Snelle onderdelenlevering
GRUNDOMAT in grond met veel stenen
	Scholingsaanbod
ook bijzonder doeltreffend.

DE VOORDELEN

FUNKTIONEREN
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TOEPASSING

© TRACTO-TECHNIK

Bij huisaansluitingen voor gas, water, dering is niet meer noodzakelijk. Dit maakt
riool, stroom en glasvezel (FTTH) kunnen het gebruik nog milieubewuster, en de
de bodemraketten ook vanuit het huis be- voortuin blijft in takt.
ginnen. Een ontvangstput voor de huisfun-

INZETBAAR BIJ

SPECIFICATIES type afhankelijk

Huisaansluitingen

Boordiameter: 45–180 mm

Korte onderkruisingen

Lengte: 875–2.280 mm

Fundamentboringen voor palen en borden

Gewicht: 8–260 kg

Voor verbinding van korte aardwarmte sonden

Luchtverbruik: 0,35–4,5 m3

Ramkegels vanaf type 130

Ø buis: 40–160 mm

Berstlining vanaf type 95
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PLAATSINGSNAUWKEURIGHEID

ZEER
ROBUUST

GRUNDORAM

De sterkste van TRACTO-TECHNIK

DE WERKING

DE VOORDELEN

	robuust
De GRUNDORAM-Buizenrammachines worden
	hoge belastbaarheid
met luchtdruk aangedreven en overwinnen
na enige tijd de licht verhoogde startweer- 	betrouwbaar
	sterk
stand. De doelnauwkeurigheid wordt bereikt
terwijl de dynamische slag verschillende
bodemformaties in de buisdiameter slaat en
hindernissen niet helemaal verdringen en
voor zich verschuiven moet. De bodem wordt Bij persen van stalen pijpen met de GRUNDOvoor in de stalenbuis mee genomen en na RAM worden wegen, sporen, gebouwen en
het persen in de regel met water en/of lucht- wateren tot 80 meter onderlangs doorkruist.
druk leeg gemaakt.
Met de TT-ramraketten, welke een persingskracht van 40.000 Nm ontwikkelen, kunnen
stalen buizen met een doorsnede van maximaal Ø 4000 mm in de bodemklassen 1–5
(ongetwijfeld ook in bodemklasse 6 – licht
Door luchtdruk beweegt in het machine- loslinggende rots) geslagen worden.
huis een zuiger, die tegen de ramkop slaat.
De daarbij vrijgekomen kinetische ener- De in de lengte of spiraal gewijs gelaste of
gie maakt het mogelijk door een optimale naadloze stalen buizen worden gebruikt of
krachtverdeling over de kegel de best haal- als transportbuis b.v. in de leidingbouw of
bare voortgang van de stalen buis te verwe- als mantelbuis voor aan- en afvoerleidinzenlijken.
gen. De rammachines worden ook gebruikt
bij de bouw van duikers, kleine doorgangen,
De enorme duurbelasting vereist een kwa- wildtunnels en buisschermen voor de tunliteit met de hoogste eisen. De behuizing nelbouw maar ook ter ondersteuning van
is gemaakt uit 1 smeedstuk en galvanisch HDD-boringen (HDD Assist). Vertikaal wordt
behandeld. De zuiger krijgt een uitgebreid de ramtechniek b.v. voor funderingen, het
hardingsproces. Een goede afdichting mi- slaan van damwanden of voor de bronnennimaliseerd het luchtverbruik. GRUNDO- bouw ingezet.
RAM staat voor hoge belastbaarheid en betrouwbaarheid.

TOEPASSING

FUNKTIONEREN
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TOEPASSINGEN
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INZETBAAR BIJ

SPECIFICATIES type afhankelijk

Leidingbouw, doorkruisingen

Machinedoorsnede: 95–800 mm

Mantelbuis persingen

Lengte: 946–4.400 mm

Buisschermen, spoor kruisingen, duikers

Gewicht: 59–11.500 kg

Funderingen, boomverplaatsingen

Luchtverbruik: 1,2–100 m3

HDD-Assist, plaatsen van damwanden
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MAKKELIJKE
BEDIENING

BEPERKTE
RUIMTES

GRUNDOPIT

Boringen vanuit beperkte ruimtes

HET PRINCIPE
GRUNDOPIT is een kleine boormachine,
die gemakkelijk te hanteren is. Afhankelijk
van het soort boring, de buisdiameter, de
bodemsoort, boorlengte en moeilijkheidsgraad kan gekozen worden tussen de Power-, Schacht- of Keyhole-Versie.

DE VOORDELEN PITP+S
	Boorhamer voor wisselende grondsoorten
	Gestuurde boringen
Licht en compact
	Buiten het gebouw inzetbaar
	Snelle, schone en economische uitvoering
Goede prestatiegegevens
	Stabiel gebouwd
	Hoge kwaliteitt

FUNKTIONEREN
	Kan ook alleen met water als boorspoelmiddel werken
	In drie delen te plaatsen en is hierdoor ook
buiten het gebouw zonder kernboor inzetbaar b.v. bij FTTH- en gasaansluitingen
	Inzet van de door luchtdruk aangedreven boorhamer voor de zekere persing
in wisselende bodemgesteldheid. Stuit
de boorhamer op weerstand (grotere
steenelementen, vaste stenen, bouwafval
of muur), dan wordt de hamer automatisch geactiveerd
	De complete installatie met hydrauliekstation en mengunit MA09 kan veilig op
een kleine aanhanger vervoerd worden
Bijzonder geschikt voor huisaansluitingen

DE VOORDELEN PITK
	Nauwelijks graafwerk,
milieuvriendelijk ontwerp
	Voor huisaansluitingen van Keyhole
tot in het gebouw
	Voor de installatie van E-autolaadpalen
	Montage van aansluitingen
aan de oppervlakte
	Voor gestuurde boringen tot 25 m

GRUNDOPITP
Voor boringen vanuit
de bouwput of uit de
kelder
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GRUNDOPITS
Voor boringen vanuit
de schacht

GRUNDOPITK
Voor boringen vanuit
een cirkelvormig
boorgat (Keyhole)

TOEPASSINGEN

© TRACTO-TECHNIK

	Voor gecontroleerde en gestuurde boringen
	bij kleine / smalle plaatsen en hoge nauwkeurigheid
	voor huisaansluitingen in hellend vlak, onder trappen, muren etc., waarbij een Grundomat grondraket niet ingezet kan worden

	tot 50 m boorlengte
	voor boringen tot in het gebouw
	voor boringen uit de Keyhole Ø 650 mm uit
schachten vanaf Ø 1 m (GRUNDOPITS)
	voor een snelle, schone en economische
uitvoering

INZETBAAR BIJ

SPECIFICATIES type afhankelijk

Huisaansluitingen

Lengte: 430–2.800 mm

Data-, aan- en afvoerleidingen

Breedte: 480–930 mm

Boringen tot in het gebouw

Hoogte: 450–480 mm

Boringen vanuit schachten vanaf Ø 1 m

Gewicht: 250–650 kg

Boringen vanuit Keyhole vanaf Ø 650 mm

Ø buizen: 63–160 mm
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ZUINIGER
VERBRUIK

LANGE
LEVENSDUUR

GRUNDODRILL

Intelligent en krachtig

DE WERKING
Bij HDD-boorsystemen zijn de volgende
werkstappen noodzakelijk:
	maken van een gestuurde piloot-boring
	ruimen naar de gewenste diameter
	intrekken van de boorstangen en gelijktijdig een nieuwe leiding intrekken
Een wezenlijke bijdrage voor het succesvol
werken is de boorspoeling (water/bentoniet). Dit ondersteund het losmaken van de
grond, stabiliseerd het boorkanaal en vermindert de weerstand op de in te trekken
leiding.

DE VOORDELEN
	Goed te besturen en de daarmee universele inzetbaarheid (in alle grondsoorten)
	geschikt voor rotsboringen
	registratie van boordata volgens DVGW GW321
	weergave en registratie van de trekkrachtmeting in
combinatie met het GRUNDOLOG-trekmeter
	snelle diagnose dankzij telemetrie overdracht
	ruime en zwenkbare cabine
met rondom ruim zicht, ergonomisch instelbare bestuurdersstoel, multifunktionele-joystickbesturing,
functiecontrole via LCD-Display
	efficiente inzet van de modernste motorentechnologie
vraagafhankelijke hydrauliek
	hoge vermogensparameters
(trek- en duwkracht – draaimoment)
	
hoge kwaliteit door de modernste besturingstechnologie
	compacte bouw

© TRACTO-TECHNIK
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TOEPASSINGEN
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Het toepassingsspectrum bestaat uit alle
buismaten welke beschikbaar zijn in het
gebied van de gas-, warmte en drinkwatervoorzieningen, het aanleggen van persrioolleidingen evenals mantelbuizen voor internet, telecommunicatie, verkeerssystemen,

praatpalen of voor laag-, midden- en hoogspanningskabels en groene golf begeleidingen. Uitgevoerd worden lengte boringen,
kruisingen en onderboringen van rivieren
en andere verkeerswegen en ook in rotsgrond.

INZETBAAR BIJ

SPECIFICATIES type afhankelijk

Onderkruisingen

Lengte: 3.500–7.300 mm

Lengte boringen

Breedte: 1.200–2.530 mm

Aanleggen van mantelbuizen

Hoogte: 1.860–2.900 mm

Rotsboringen

Gewicht: 2.140–18.980 kg
Max. Motorvermogen: 28–224 kW
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MAKKELIJKE
BEDIENING

BUISVERNIEUWING

GRUNDOBURST

Het beste voor de vernieuwing van leidingen

DE WERKING
Burstlining is sinds 30 jaar een wereldwijd
erkende techniek voor het sleufloos vernieuwen van druk- en drukloze leidingen.
Hierbij wordt de oude leiding door een nieuwe met dezelfde of een grotere doorsnede
vervangen. Uit een startput kan horizontaal
in beide richtingen worden gewerkt met
lengtes tot wel 150 meter.
Heel bijzonder is de QuickLock-stang. Deze
wordt niet geschroefd, maar snel en effectief duw- en trekvast ingehaakt. Dit vereenvoudigt het werk op de bouwplek aanzienlijk.
Met de stangen kunnen ook lichte bochten
gemaakt worden.

FUNKTIONEREN
	
GRUNDOBURST zijn robuuste machines
met een hoog rendement, welke beschadigde buizen tot Ø 1000 mm (rond- en
ovaalvormige) sleufloos kunnen vervangen.
	
Als eerste schuift het lafette de burststangen door de oude buis. Nadat de messen
en de nieuwe buis zijn aangekoppeld, begint het intrekken.
	
De machines ontwikkelen hierbij een trekkracht van 40 ton tot 250 ton.
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DE VOORDELEN
	
Bij nagenoeg alle schadegevallen en
oude leidingen te gebruiken
	
Bursten en snijden van oude leidingen
(Stz, B, PVC, PE, GG, GGG, AZ, GFK, Staal)
	
Intrekken van volgende nieuwe leidingtypes (PE, PP, Stz, GGG, GFK, Staal)
	
Lange gebruiksduur van de nieuwe
leidingen van 80–100 jaar
	
Verwerkingsdiameter tot DN 1200
	
Verwerkingslengte tot 300 m
	
Ruimen van de oude leiding
tot 1-2 opvolgende diameters
	
Simpele en zekere stang-verbinding
met QuickLock
	
Korte opbouw- en wachttijden
	
Geen nieuw tracé nodig
	
Kostenbesparing ten opzichte van open
bouwwijze van 15 % tot 40 %
	
Geringe beïnvloeding op verkeer
en omgeving
	
Bijna geen lange termijn schade door
verzakkingen, beïnvloeding van het
grondwater en wegenschade
	Veilige inzet volgens regelgeving
en normen

TOEPASSINGEN
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Burstlining: intrekken van dezelfde
grote of grotere nieuwe leidingen
	
Reduktieproces: Reductie van de buisdiameter bij intrekken leiding

	
TIP-principe (Tight-in-Pipe): de nieuwe
leiding ligt strak tegen de oude wand aan
	
Buisvervanging: geringe reducering van
de buisdiameter

INZETBAAR BIJ

SPECIFICATIES type afhankelijk

Burstlining

Lengte: 600–2.950 mm

Buisvervanging

Breedte: 490–1.600 mm

Reductieproces

Hoogte: 340–1.500 mm

TIP

Gewicht: 200–4.070 kg
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BUISVERNIEUWING

ZEER
ROBUST

GRUNDOCRACK

Met dynamische energie

DE WERKING
Bij dynamische burstlining worden in gesloten bouwwijze oude leidingen van bijv.
gres, vezelcement, gietijzer, kunststof of
beton kapot gemaakt en tegelijkertijd wordt
de nieuwe leiding van HDPE (lange of korte
buis) of PVC-U direct ingetrokken. Scherpe
bochten vereisen een tussenput. De schachten kunnen ook dienen als start- en eindput.
Voor de inzet worden aangepaste buizenrammachines gebruikt.

DE VOORDELEN
	
Milieuvriendelijk
	
Innovatief
	
Snel
	
Vooruit betrouwbaar te calculeren
	
Simpel, veilig en strak
	
Voorkomt indirecte kosten

FUNKTIONEREN
De luchtaangedreven rammachine gaat
door de oude leiding, breekt of snijdt deze
en verdringt de scherven in de omliggende
grond. Hierbij wordt het boorprofiel voor de
nieuwe buis geruimd. De voortgang wordt
ondersteund door een lier. De trekkracht
van de lier ondersteund de burstmachine
en garandeert een goede geleiding in het
te volgen trace.

© TRACTO-TECHNIK

INZETBAAR BIJ

SPECIFICATIES type afhankelijk

Bij verzwakte oude leidingen

Lengte: 946–3.645 mm

Bij verzakking, scheuren ontbreken van grond

Gewicht: 60–4.800 kg

Bij gedeeltelijke instorting

Aantal slagen: 180–580 min-1
Luchtverbruik: 1,7–50 (m3/min)
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HOGE
NAUWKEURIGHEID

GRUNDOBORE

Efficiënte systeemoplossingen

DE WERKING
Het pers-boren is een trefzekere methode,
waar men per gestuurde pilootboring een
hoge nauwkeurigheid behaald, zoals deze
wordt verlangt in de riolering of bij de doorvoer onder spoorwegen.

DE VOORDELEN
	
1 m schacht-versie
	
Makkelijke inbouw door plaatsen
van systeemcomponenten
	
Transport van de geruimde grond in de doelput
	
hoge nauwkeurigheid
	
Doorpersingen tot ca. 50 m
	
Locatiesysteem: Laser-Spiegel

FUNKTIONEREN
GRUNDOBORE wordt in de startput of in een
schacht geplaatst. Via een extern hydrauliek
unit wordt de GRUNDOBORE voorzien van de
hydraulische aandrijving.

© TRACTO-TECHNIK

GRUNDOBORE200S in praktijk

INZETBAAR BIJ

SPECIFICATIES type afhankelijk

Huisaansluitingen vanuit de schacht

Lengte: 960–2.100 mm

Persingen

Gewicht: 395–1.095 kg

Druklozeleidingen

Max. Hydrauliekdruk: 250 bar
Ø buis: 280–406 mm
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BEPERKTE
RUIMTES

MAKKELIJKE
BEDIENING

GEODRILL

Meer dan alleen een boormachine

DE WERKING

FUNKTIONEREN

Naast bronnenbouw en geotechniek is de Afhankelijk van de toepassing is de maGEODRILL8R vooral geschikt voor aard- chine van 30° tot 95° zwenkbaar. Deze
kan zowel met één aandrijfknop als met 2
warmte winning in het GRD®-gebied.
aandrijfknoppen (dubbele boorkop toepasHet GRD®-systeem (Geothermal Radial Dril- sing, draaien/draaien) voor diverse boorling) verenigt de voordelen van horizontaal opdrachten worden ingezet.
en verticaal geplaatste aardwarmtecollectoHet loskoppelen van de machine van de
ren/aardwarmtesondes.
aandrijfunit (power pack) biedt een zeer
Dit systeem werkt radiaal zonder het diep praktisch voordeel. Zo laat de aandrijfunit
zich ook als transportvoertuig gebruiken.
liggende grondwaterniveau te beïnvloeden.
Hoe groter de spreiding van de sondes, des
te geringer is de wederzijdse beïnvloeding.
De aardwarmtesondes liggen grotendeels
voor jaren onder invloed van jaargetijden
en door de zon beïnvloede grond. Er is dus
constante warmte onttrekking, wat voldoende aanwezig is in vochtige, watervoerende
gebieden. Dergelijke gebieden kunnen bij
voorkeur aangeboord worden.
Afhankelijk van de ligging van het perceel,
is de plaatsing van de aardwarmtesondes
vanuit het midden stervormig uit te voeren.
Probeer wel een zo kort mogelijke toevoer/
verbinding van de sondes vanuit de put naar
de warmtepomp te realiseren.
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DE VOORDELEN
	Ideaal bij boordieptebegrenzing
	Optimaal voor gebruik op krappe plaatsen, bijv. tussen gebouwen
	Schone werkplekken –
veroorzaakt amper beschadigingen
	Optimale benutting van het grondstuk
	Rups transportfunctie
	Veelvoudig inzetbaar dus ook in bronnenbouw en geotechniek

TOEPASSINGEN

© TRACTO-TECHNIK

Boren in krap bebouwde grondstukken
vormt geen probleem. Daar komt nog bij dat

de machine zo ontwikkeld is dat deze ook als
heftruck op de bouwplaats inzetbaar is.

INZETBAAR BIJ

SPECIFICATIES type afhankelijk

Aardwarmtewinning

Lengte: 4.410 mm

Bronnenbouw

Breedte: 1.200 mm

Geotechniek

Hoogte: 2.085 mm
Gewicht: 3.730 kg
Vermogen: 55 kW
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PRODUKTEIGENSCHAPPEN
Overzicht

PRODUKT

GRUNDOMAT

GEWICHT

Lengte: 875–2.280 mm

8–260 kg

GRUNDORAM

Machinediameter:
95–800 mm
Lengte: 946–4.400 mm

59–11.500 kg

GRUNDOPIT

Lengte: 430–2.800 mm
Breedte: 480–930 mm
Hoogte: 450–480 mm

250–650 kg

Lengte: 3.500–7.300 mm
Breedte: 1.200–2.530 mm
Hoogte: 1.860–2.900 mm

2.140–18.980 kg

Lengte: 600–2.950 mm
Breedte: 490–1.600 mm
Hoogte: 340–1.500 mm

251–4.070 kg

GRUNDOCRACK

Lengte: 946–3.645 mm

60–4.800 kg

GRUNDOBORE

Lengte: 960–2.100 mm

395–1.095 kg

Lengte: 4.410 mm
Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 2.085 mm

3.730 kg

Bodemraketten

Buizenrammachines

Mini-Grondboormachines

GRUNDODRILL
HDD-boormachines

GRUNDOBURST

Statische Burstsystemen

Dynamische Burstsystemen

Avegaarboorsystemen

GEODRILL

Boorsystemen voor aardwarmte,
bronnenbouw en Geotechniek
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MACHINEAFMETINGEN

BOORLENGTE

PRESTATIE

AANDRIJVING + VERBRUIK

DOORSNEDE BUIS

tot 20m

Slagfrequentie:
230–635 min-1

Luchtverbruik:
0,35–4,5 m³

40–160 mm

tot 80 m

Slagenergie:
max. 40.000 Nm

Luchtverbruik:
1,2–100 m³

tot 4.000 mm

tot 50 m

max. boorkracht:
60 kN

11-24,4 kW

63–160 mm

tot 500 m

Motorvermogen: 28-224 kW
Boor en trekkracht: 43-280 kN
Draaimoment: 1.300-11.000 Nm

28-224 kW

tot 700 mm

tot 300 m

max. 250 t

24,4 - 127 kW

tot 1.200 mm

tot 300 m

Aantal slagen:
180–580 min-1

Luchtverbruik:
1,7–50 m³

tot 1.000 mm

200: 25 m
400: 50 m

max. Hydrauliekdruk:
250 bar

–

280–406 mm

>100 m

Boorkracht: 80 kN
Trekkracht: 80 kN

55 kW

76-219 mm
Wijzigingen voorbehouden. Stand 08/2015
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PRODUKT KENMERKEN
Overzicht

GRUNDOMAT Bodemraketten
16 Machines
tot Ø 180 mm, sinds 1970.
N-Version met Kroon- of trappenkop
HUISAANSLUITING

DOELTREFFEND

GRUNDORAM Buizenrammachines

PLAATSINGSNAUWKEURIGHEID

ZEER
ROBUUST

Voor rammen van buizen
tot Ø 4.000 mm
13 Machines

GRUNDOPIT Mini-Grondboormachines
4 t trekkracht,
Buizen tot Ø 180 mm
Types: Power, Schacht, Keyhole
MAKKELIJKE
BEDIENING

BEPERKTE
RUIMTES

GRUNDODRILL HDD-boormachines

ZUINIGER
VERBRUIK
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LANGE
LEVENSDUUR

4–28 t boor- en trekkracht,
voor leidingen tot ø700 mm
Types: 4X, 11XP, 15XP, 15XPT, 18N, 28Nplus 25N
en felsboormachine 18ACS

GRUNDOBURST statische Burstsystemen
Voor pijpvernieuwing tot ø1.000 mm
Ook voor reductie- en relining
Types: 400G + S, 800G, 1250G, 1900G und 2500G
MAKKELIJKE
BEDIENING

BUISVERNIEUWING

GRUNDOCRACK dynamische Burstsystemen
Voor het vernieuwen tot ø1000 mm
Trekkracht ondersteuning door lier
Inspectieschacht te gebruiken als put
BUISVERNIEUWING

ZEER
ROBUST

GRUNDOBORE Avegaarboorsystemen
Pilootgestuurt,
Bijv. voor drukloze leidingen, doorpersingen
Types: 200S und 400.
HOGE
NAUWKEURIGHEID

GEODRILL Boorsystemen voor aardwarmte, bronnenbouw en Geotechniek
GEODRILL8R voor radiale en
verticale boringen ten behoeve van geothermie,
geotechniek en bronnenbouw
BEPERKTE
RUIMTES

MAKKELIJKE
BEDIENING
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WAAR WIJ ONZE SERVICE AAN METEN?
VRAAG HET UW ONDERBUIK GEVOEL

GEBRUIK ONZE DIENSTEN
Naast onze produkten bieden wij een
veelvoud aan andere diensten aan.
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RESERVE ONDERDELEN
Direct verkrijgbaar voor alle
produkten.

ONDERHOUD
We bieden onderhoud en service op
locatie, op de bouwplaats of in onze
vestigingen.

TOEBEHOREN
Waardoor u perfect uitgerust bent,
is er voor onze produkten een omvangrijk aanbod van standaard en
speciale toebehoren.

SCHOLING
Wij bieden een breed scala starten gevorderde trainingen aan,
met jaarlijks meer dan 3.000
deelnemers.

GEOSERVICE
Wij testen voor u de
bodemgesteldheid voorafgaand
aan een boring.

SERVICEHOTLINE
Heeft u vragen over onze
produkten en diensten?
Bel ons dan: 078 - 6813344

EVENEMENT
Wij voeren verschillende
evenementen uit: van beurzen tot
projectweken tot aan onze
Hans-On-Days.

INTERNET
Bezoek onze website en informeer uwzelf over de verschillende produkten en toepassingen.
www.TRACTO-TECHNIK.com

ZAKENKUNDIGE CONTROLE
Wij voeren voor u de
voorgeschreven zakenkundige
controles uit.

YOUTUBE CHANNEL
Laat u door onze toepassingsvideos verbazen:
www.youtube.com/TractoTV
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TRACTO-TECHNIK
worldwide

Presented by your TT partner:

Germany
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG
TT Headquarters
Paul-Schmidt-Straße 2
57368 Lennestadt · Germany
Tel: +49 2723 808-0 · Fax: -180
export@tracto-technik.de
www.TRACTO-TECHNIK.com

Switzerland
TRACTO-TECHNIK
Schweiz AG
Tel: +41 79 8203897
info@tracto-technik.ch
www.TRACTO-TECHNIK.ch

United Kingdom
TT-UK Ltd.
Tel: +44 1234 342566
Fax: +44 1234 352184
info@tt-uk.com
www.TT-UK.com

France
TRACTO-TECHNIQUES S.a.r.l.
Tél: +33 5 53538983
Fax: +33 5 53093941
ttf@tracto-techniques.fr
www.TRACTO-TECHNIQUES.fr

INSPIRING TRENCHLESS TECHNOLOGIES

Meerman Jr b.v.
Nijverheidsweg 69 · 3341 LJ Hendrik Ido Ambacht
Tel. 078-681 33 44
www.meerman.com · info@meerman.com

USA
TT TECHNOLOGIES Inc.
Tel: +1 630 851 8200
Fax: +1 630 851 8299
info@tttechnologies.com
www.TTTECHNOLOGIES.com

Australia
TT ASIA PACIFIC Pty Ltd.
Tel: +61 7 3420 5455
Fax: +61 7 3420 5855
info@tt-asiapacific.com
www.TT-ASIAPACIFIC.com
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