
Bodem / Sol

De bodem van België en dat van onze buurlanden komt steeds voller te liggen met kabels en leidingen. Steeds vaker komt 
het voor dat kabels geraakt worden, met als gevolg dat veel bedrijven en mensen uren zonder stroom of telefoon zitten. Dit 
kost veel geld, waardoor er veel schades worden geclaimd. Handwerk is om redenen van kosten of arbeidsbeleid vaak niet 
haalbaar. Men moet dagelijks kiezen tussen de risico’s van conventioneel graafwerk met hydraulische graafmachines of de 
veiligheid van handmatig maar erg kostbaar graafwerk. Onze zuigmachines bieden het economisch alternatief!

ONDERNEMINGEN JANSEN NV & JANSEN GRONDOPZUIGING BVBA 
MAKEN KOMAF MET INEFFICIËNT EN KOSTBAAR HANDMATIG GRONDWERK.

Jansen Grondopzuiging heeft de ideale oplossing voorhanden: 
de RSP zuigmachines. Deze geavanceerde machines zuigen 
alle voorkomende grondsoorten, zowel droog als nat.
De machines zijn direct inzetbaar en zorgen voor het snel, 
zonder schade, blootleggen van ondergrondse kabels en lei-
dingen. De zuigmachines gaan elke ondergrond probleemloos 
te lijf. Stenen worden tot een doorsnee van 250 mm opgezo-
gen. Zonodig zijn er hulpmiddelen voorhanden ter voorbewer-
king van de bodem. 
Ook het zuigen van vloeibaar materiaal is geen enkel 
probleem. De grondzuigwagens werken tot een diepte van 4 
meter. Om ook moeilijk toegankelijke plekken probleemloos 
te bereiken, zijn de zuigarmen, afhankelijk van de op te zuigen 
materies, te verlengen tot een afstand van 100 meter.
De zuigcombinaties beschikken over een aanzienlijke capa-
citeit om het opgezogen materiaal op te slaan, en zonodig over 
te hevelen in een container. De vrachtwagens hebben relatief 
weinig ruimte nodig, en omdat zij zelf zuigen en het materiaal 
opslaan zijn de zuigmachines ideaal om te worden ingezet op 
drukke plaatsen in de bebouwde kom, waardoor de overlast 
tot een minimum beperkt blijft.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 
Grondwerken 

• graafwerken bij kabels en leidingen in de stad
• voorbereiden van sleuven in alle grondsoorten
• reiniging van verstopte straatkolken
• puttenbouw / sanering
• huisaansluitingen 
• verwijderen van uitpomp- en afbreukmateriaal in 

        moeilijk toegankelijke gebieden
• in- en uittredegaten bij horizontale boringen

Landschapsbeheer 
• blootleggen van boomwortels
• tuin- en vijveronderhoud
• uitgraven van zwembaden

Saneringen van woningen, gas- en tankstations  
• opzuigen van divers bouw- en sloopafval
• blootleggen van funderingen en buitenmuren
• keldersaneringen
• voorboringen voor staalnames
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Overige  
• zie ook onze activiteitenlijst bij ons bedrijfsprofiel achter-

aan in deze gids
• voor meer info en foto’s, bezoek onze website

        www.grondopzuiging.be - www.leidingen.be

VOORDELEN OPDRACHTGEVER 
 

• snelle inzet zonder kabel- en leidingoverzicht
• tijdsbesparing
• besparing van mankracht
• aanzienlijk minder schade aan kabels en leidingen en 

daardoor lagere verzekeringspremies
• één machine voor de complete klus
• kleinst mogelijke bouwputten 
• kleinere straatopbrekingen 
• goed toepasbaar in kleine ruimtes
• bouwterrein blijft optimaal schoon

Handmatig graven
1. Handmatig graven, in middel zware grond, met aan-
    wezigheid van ondergrondse kabels en leidingen
   
 Inzet van zuigmachine
2. Zware grond, met aanwezigheid van ondergrondse 
    kabels en leidingen
3. Droge en zware grond
4. Natte en zware grond en klei 
5. Zavelgrond, met aanwezigheid van ondergrondse 
    kabels en leidingen
6. Veen, gravel en grind
7. Zandgrond
8. Water

WAT KAN OPGEZOGEN WORDEN
 
grond, klei, grind, zand, modder, water, gruis, stenen tot dia 
250 mm, stof

www.grondopzuiging.be          www.leidingen.be
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Aanleg waterleidingen & nutsleidingen
Gespecialiseerd in grondopzuiging

VCA* gecertificeerd bedrijf

Steenweg op Weelde 31    B-2330 Merksplas     T. 014 63 31 52     F. 014 63 52 12
ondernemingen.jansen.nv@telenet.be


