
infra & recycling

Grondzuigwagen

Maak 
kennis met 

onze 
allrounder!



Soms vormt traditioneel graven een onnodig risico. Bijvoorbeeld op moeilijk 
bereikbare plekken óf wanneer er veel kabels en leidingen in de grond 
liggen. Onze zuigwagen biedt in die gevallen een uitkomst. Deze wagen 
is door zijn hoge zuigcapaciteit en compacte afmetingen geschikt om te 
werken met diverse materialen op praktisch elke plek. 

De geïnstalleerde ventilatoren maken het mogelijk om materiaal te 
verwijderen over afstanden tot 120 meter. Dankzij het uitgebreide 
uitrustingsniveau met een 6,10 meter lange slangdrager en een 
opvangtank van 10 m3, kun je overal aan de slag.

SPECIFICATIES
Max. volumestroom:  42.000 m3 per uur
Max. vacuüm:    40.000 Pa
Max. zuigdiepte:   45 meter (afhankelijk van materiaal)
Max. zuigafstand:   120 meter (afhankelijk van materiaal)

WERK OVERAL, SCHADEVRIJ.

... het leegzuigen van kelders en kruipruimtes
Wil je een kelder of kruipruimte creëren? Onze zuigwagen 
klaart de klus. Ook bij het repareren van een riool of het 
isoleren van een woning biedt onze allrounder uitkomst.

... het vrijzuigen van kabels en leidingen 
Zuigtechniek zorgt voor een veilige werkruimte bij de 
vervanging of aanleg van een nutsvoorziening. Het voorkomt 
dat gevaarlijke stoffen gaan lekken in de petrochemie. Zuigen 
is ook een veilige manier om proefsleuven te ‘graven’ en zo de 
ondergrondse infrastructuur te inventariseren.

... het vrijzuigen van boomwortels
Het vrijzuigen van boomwortels voorkomt schade aan de 
wortels en draagt dus bij aan de levensduur van een boom 
of plant. Wil je de groeiplaats van een boom verbeteren, 
een boom verplaatsen of kabels en leidingen rondom een 
boom bereikbaar maken? Dan is zuigtechniek de enige échte 
oplossing.

... overige lastige plaatsen
Of je nu grind van een dak moet verwijderen of buispalen 
wilt leegzuigen, geen plek is te gek voor onze zuigwagen. De 
zuigwagen is zelfs in te zetten voor het saneren van asbest. 
Ook bij calamiteiten staan wij 24 uur per dag voor je klaar. 

EEN ÉCHTE OPLOSSING VOOR...  



UITGEBREIDE SPECIFICATIES.
Onze allround zuigwagen kan alle grondstoffen met een 
maximale diameter van 20 centimeter aan. 

Met de inzet van deze zuigwagen voorkom je schade aan 
ondergrondse infrastructuur. 

Een grote wegopbreking is niet nodig: dankzij onze krachtige 
vacuüm heb je zelfs bij weinig ruimte groots effect en houd je 
(dus) de omgeving schoner.

Zuigen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de 
medewerker. Het is minder arbeidsintensief, veilig en zeer 
effectief. 

TARIEVEN & PLANNING:
Onze collega’s van de planning denken graag met je mee. Wil je meer 
informatie of wil je de zuigwagen inplannen op één van jouw projecten? 

Planning Van Werven: 020 - 496 19 16

JOS KENTIE
Onze collega Jos Kentie is de vaste chauffeur op deze 
zuigwagen. Jos is een uiterst zelfstandige vakman die 
met oog voor de omgeving zijn werk uitvoerd. Uiteraard 
zijn er meerdere collega’s die dit werk in de vingers 
hebben en de taken van Jos op zich kunnen nemen. 

Onze zuigwagen is onderdeel van een uitgebreid en divers wagenpark. 
Bekijk ons gehele wagenpark op vanwerven.nl/infra/verhuur.

WEINIG RUIMTE? GROOTS EFFECT.

Deze filters halen zelfs 
de fijnste resterende 
stofdeeltjes uit de 
luchtstroom. Zo 
dragen we bij aan een 
schoner milieu. 

FIJNMAZIGE FILTERS

De zuigslang heeft 
een bereik van 120 
meter! Deze afstand 
wordt bereikt door 
de slangdragers, die 
als elementen zijn te 
koppelen.

ZUIGEN TOT 120 M

Deze container heeft 
een inhoud van maar 
liefst 10 m3. De tank 
verdeelt de lading zo 
optimaal mogelijk over 
de voertuigassen. 

10 M3 CONTAINER
GELUIDSARM

Dit systeem isoleert 
een groot deel van 
het geluid. Zo gaan 
we geluidsarm aan de 
slag! 

Onze zuigwagen is ook 
beschikbaar met HVO-
brandstof. 

DUURZAAM 
SCHONE FILTERS




