Fundeermachine
voor het indrukken van prefab funderingspalen

kenmerken
•
•
•
•
•

toepassing van kwalitatief hoogwaardige prefab betonpalen
geen overlast door geluid & trillingen
bewezen technologie
dataregistratie voor correlatie met sonderingen
verschillende modellen met indrukcapaciteiten variërend van 60 tot 1200 ton

creating tools that move your business

Fundeermachine voor het indrukken van prefab funderingspalen
meest hoogwaardige
fundering, geen overlast
Het traditioneel heien van
prefab funderingspalen overheerst momenteel nog op de
Nederlandse markt, mede gesteund door de goede kwaliteit
en hoge betrouwbaarheid van
zowel de paal als de inbrengmethode. Vanwege regelgeving en
omgevingsfactoren winnen de
diverse methodes waarbij de palen in de grond gevormd worden
echter terrein. Deze methodes leveren qua fundering niet
dezelfde hoogwaardige kwaliteit als de prefab funderingspaal
en zijn flink kostbaarder. De fundeermachine van A.P. van den
Berg levert wel deze hoogwaardige fundering, zonder overlast
door heiwerkzaamheden. In Azië worden prefab funderingspalen al ruim een decennium lang op grote schaal met succes
geruisloos en trillingvrij de bodem ingedrukt in plaats van
geheid. A.P. van den Berg geeft, als exclusief distributeur van
machinebouwer en marktleider T-Works uit Changsha China, de
Europese markt nu ook toegang tot deze fundeermachines. TWorks heeft reeds ruim 1.000 machines geleverd en het
ontwerp van hun machines wordt door meerdere patenten
beschermd.

geschikt voor elk project en elke prefab paal
De fundeermachine kan naar wens worden samengesteld. Hij
is beschikbaar in verschillende maten waarbij de indrukcapaciteit van 60 tot 1200 ton wordt bereikt door een combinatie van
het eigen gewicht van de machine en het toevoegen van
contragewichten. Het indrukmechanisme bestaat uit vier
hydraulische cilinders om de indrukkracht en de indrukslag van
circa 2 m te verzorgen en een hydraulische klem om de paal vast
te houden. Deze klem is in te stellen voor verschillende ronde
of vierkante paaldiameters of zelfs palen van een afwijkende
vorm. Een generator set, die voldoet aan de Euronormen, zorgt
voor de aandrijving van de elektromotoren. Een combinatie van
lange en korte stempels met railsconstructies en trolleys zorgt
ervoor dat de machine op de projectlocatie van paal- tot
paalpositie kan wandelen en ook 360° om zijn as kan draaien.
Speciaal voor het indrukken van palen aan de grenzen van het
werkveld of nabij belendingen, is een tweede indruksysteem
aan de zijkant van de machine beschikbaar dat 50% van de
indrukkracht van het centrale indruksysteem haalt.

CE-markering & dataregistratie-apparatuur
A.P. van den Berg stemt de fundeermachines af op de Europese
wet- en regelgeving met name met betrekking tot veiligheid en
milieu. Daarmee voldoet de machine aan de Machinerichtlijn
en heeft het de vereiste CE-markering. Ook voegt A.P. van den
Berg intelligentie toe in de vorm van dataregistratie-apparatuur,
die voor elke paal tijdens het indrukproces de diverse
parameters vastlegt. Dit maakt een vergelijking met
sonderingen mogelijk en levert per paal een proeve van
belastbaarheid.

gebruiksgemak en duurzaamheid voorop
De ervaring van T-Works en A.P. van den Berg in het samenstellen van machines en de drive om voorop te willen blijven
lopen, zorgt voor continue verbeteringen. Duurzame materialen worden toegepast en de machine is gemakkelijk en snel op
te bouwen en te onderhouden. Voor transport dienen,
afhankelijk van de grootte van de machine, enkele basiselementen verwijderd te worden. Vervolgens wordt de machine,
net als een hei- en boorstelling, door middel van meerdere
vrachttransporten vervoerd naar de projectlocatie. Nazorg en
service staan hoog in het vaandel, wat een uitgebreide training,
hulp bij installatie en snelle ondersteuning bij problemen
betekent.

Specificaties
Hieronder vindt u de belangrijkste specificaties van drie
modellen; een 60, 320 en 600 tons uitvoering. Overige
specificaties en specificaties van andere modellen zijn op
aanvraag beschikbaar.

Specificaties per uitvoering

60 t

320 t

600 t

Indrukkracht (kN)

600

3200

6000

Indruksnelheid (m/min

3 tot 6.3

1.9 tot 7.1

1.4 tot 7

Vermogen machine (kW)

22

74

111

Afm. tijdens werken l x b (m)

5.2 x 3.8

12.5 x 7

14 x 8.08

Tot. gewicht machine
excl. ballast (ton)

32

108

167

Max. afm. paal (mm)

□300 /
Ø300

□500 /
Ø600

□550 /
Ø800

Slaglengte drukklem (m)

1.6

1.9

1.9

Draaicirkel (m)

9

14.2

16.5
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