
 

  

IJzersterk in uw speciale werk! 
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Het nieuwe riool leggen 
 

Dé ideale combinatie: buizenlegger & verdichtingswiel  

 

 

 

Prachtig verdichtingsresultaat  

Geen fysieke belasting grondwerker  

s l i m m e  
uitrustingsstukken 

 Verdubbeling eind resultaat 

 Hulp op de kant overbodig 

 Ontwikkeld voor en door markt 



 
 

Ontwikkeld voor en door de markt 
Samen met eindgebruikers werken wij continu aan  
het ontwikkelen van betaalbare, slimme en duurzame 
oplossingen.  
 
Met de buizenlegger kunt u rioleringsbuizen in diverse 
maten op eenvoudige wijze leggen, uitlijnen en 
tegelijkertijd ook weer aandrukken. Zonder 
tussenkomst van een hulp op de kant. 
 

Slim en eenvoudig in gebruik 
U koppelt de buizenlegger gemakkelijk en snel af en 
verwisselt hem voor het verdichtingwiel. Dit gaat op 
dezelfde manier als het wisselen van een 
graafmachinebak (zonder hydrauliek). Hiermee 
verdicht u de grond weer tot volledige tevredenheid, 
snel en 100% arbo technisch verantwoord.  
 

Duurzaam 
Er is minimale slijtage. En u heeft geen dure onder-
houdskosten, trilblokken en stampers meer nodig. 
 

Arbotechnisch zeer verantwoord 
De uitrustingsstukken zorgen ervoor dat er geen 
fysieke belasting is voor de grondwerker. Hulp bij het 
pakken van de buis en het trillen is niet meer nodig. 
 

"Hulp bij het pakken van de buis is overbodig”  

"Geen fysieke belasting voor grondwerker meer”  

“Verdichtingsresultaat is net zo goed of beter als 

met stamper of trilplaat” 

 

 

 

 

 

 

 
In alle breedtes en maten verkrijgbaar  

 

Verdichtingswiel Enkel Enkel Dubbel 

Ophanging CW 10  CW 40 CW 40 

Breedte 250 mm 300 mm 600 mm 
 

Het compactie wiel heeft een zeer grote 
verdichtingskracht, ook in natte en kleiachtige grond. 
 

Specificaties dubbel wiel: 
- Verwisselbare kopplaat 
- Nokken Hardox 500 
- Breedte 600 mm 
- Gewicht 1080 kg 
- Diameter Ø950 
 Enkel 

e reacties van gebruikers: 
Buizendoorn licht zwaar 

Lengte 1500 mm 1600 mm 

Max. gewicht buis 3500 kg 5000 kg 

Zwaartepunt 750 mm 1250 mm 

Ophanging vanaf CW 30 CW 30  
 

 

Eigenschappen 

 Man op de kant niet meer nodig 

 Buizen niet beschadigd door  
gebruik beschermblokken 

 Buis voorwaarts en benedenwaarts  
aan te drukken (met beschermblokken) 

 Verschillende werkhoeken mogelijk door 
scharnierpunt 

 'uit de zij' leggen mogelijk: kopplaat is 90⁰ draaibaar 

 compleet van staal S355 

 Kopplaat van Hardox 

Wij presenteren u de ídeale combinatie 

buizenlegger & verdichtingswiel 
nieuwe stijl 

Demonstrat

ie 
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Reparatie & onderhoud • (mobiel)  oplassen & kotteren • hoge kwaliteit pennen & bussen  
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