>> SLEUFBEKISTING
Methorst Zuig- en Blaastechniek levert en verhuurt oplossingen voor tijdelijke sleufbekisting. Gezien de steeds toenemende inzet van grondzuigtechniek, is een grote kraan
vaak niet meer aanwezig op de werklocatie, om (de vaak) zware traditionele sleufbekistingen in de werkput te hijsen. Om deze reden heeft Methorst Zuig- en Blaastechniek
de lichtgewicht aluminium sleufbekisting geïntroduceerd. Dit is een modulair systeem
en vanaf de bovengrond op te bouwen, waarna vervolgens de werksleuf gerealiseerd
kan worden op een veiligere wijze!

Geteste zekerheid
De bedrijfsveiligheid van de door ons geleverde aluminium sleufbekisting is getest door
de Deutsche Fachausschuss der Tiefbaugenossenschaft (TBG). De bekisting voldoet
aan DIN 4124 DIN EN13331.

Algemeen
De aluminium sleufbekisting is het ideale lichtgewicht bekistingssysteem voor sleuven
en schachten. Het aluminium systeem is de oplossing tussen het gat van vaak onhandelbare en zware stalen systeem en houten planken. De lichte onderdelen (max. 42 kg)
kunnen met een kleine aanhang of vrachtwagen vervoerd worden. De alu-schotten,
alu-koppelingen en sleufbekistingsstempels kunnen snel ter plaatse tot een unit voor
de gewenste diepte samengesteld worden. Alle gangbare sleufbreedtes,- dieptes
< 6,00 m en moeilijkheidsgraden (kruisende leidingen, kunnen met ons modulaire aluminium lichtgewicht bekistingssysteem gerealiseerd worden. De vrije werkruimte tussen
de sleufbekistingsstempels van 2,00 m, sleufbreedte tot 2,26 m biedt veel ruimte voor
het uitgraven en leggen van leidingen. Het aluminium bekistingssysteem kan worden
ingezet bij alle voorkomende sleufbekistingswerkzaamheden zoals o.a. het leggen van
kabels, gas- en waterleidingen, woonhuisaansluitingen en schachten, reparatiewerkzaamheden, het verhelpen van storingen, het ondergronds doorvoeren van buisleidingen en voor kopafsluiting van leidingsleuven.
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>> SLEUFBEKISTING
1 - ALUMINIUM KAMERSCHOT BEKISTING
Bekisting ter bescherming van de gehele en/of gedeeltelijke sleufwand:

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Voorkomt het instorten van de werksleuf.
Eenvoudig te maken uitsparingen voor kruisende leidingen of andere hindernissen.
Voor vaste en harde grondsoorten.
Gelijktijdig af te zakken met de te realiseren sleuf, waardoor optimale veiligheid
voor uw werknemers is gegarandeerd.
Maximale sleufdiepte tot 3 meter.
Montage door 2 personen zonder machines mogelijk.
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>> SLEUFBEKISTING
2 - ALUMINIUM SLEUFBEKISTING STANDAARD
Bekisting ter bescherming van de gehele sleufwand:

>> Voorkomt het instorten van de werksleuf.
>> Modulaire opbouw op maat in het veld mogelijk.
>> Montage door 2 personen zonder machines mogelijk.
Aluminium sleufbekisting GIGANT

|

systeemopbouw B tot K

inzetbereik
sleufdiepte
1,50 m
sleufbreedte
0,66 m tot 2,26 m
max. buisdoorlaat 0,75 m
maximaal gewicht
met sleufbek. stempel GI-A/129-218
3,00 m alu-schot
325 kg
2,00 m alu-schot
242 kg
1,55 m alu-schot
213 kg

Bij een sleufdiepten vanaf 1,75 m of bij niet stabiele grondslag wordt volledig bekist.
Door middel van alu-schotten en alu-koppelstukken wordt een grote bekistingsunit
samengesteld. Sleufdiepten tot 6,00 m zijn hierdoor snel en veilig te realiseren. De
verschillende lengtes van de sleufbekistingsstempels maken een ruime sleufbreedte
mogelijk van maximaal 2,26 m.

onderdelen sysyteemopbouw B
Sleufbek. stempel Gi-A
4
Alu-schot
6
alu-koppelstuk 0,28 m
alu-koppelstuk 1,35 m
4
steekpen 13 mm zwart 32

SYSTEEMOPBOUW C

SYSTEEMOPBOUW D

SYSYTEEMOPBOUW E

inzetbereik
sleufdiepte
2,00m
sleufbreedte
0,68m tot 2,26m
max. buisdoorlaat 0,75m

inzetbereik
sleufdiepte
2,50m
sleufbreedte
0,68m tot 2,26m
max. buisdoorlaat 0,75m

inzetbereik
sleufdiepte
3,00m
sleufbreedte
0,68m tot 2,26m
max. buisdoorlaat 0,75m

maximaal gewicht
met sleufbek.
stempel GI-A/129-218

maximaal gewicht
met sleufbek.
stempel GI-A/129-218

maximaal gewicht
met sleufbek.
stempel GI-A/129-218

3,00 m alu-schot 417 kg
2,00 m alu-schot 307 kg
1,55 m alu-schot 268 kg

3,00 m alu-schot 532 kg
2,00 m alu-schot 394 kg
1,55 m alu-schot 346 kg

3,00 m alu-schot 635 kg
2,00 m alu-schot 469 kg
1,55 m alu-schot 411 kg
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>> SLEUFBEKISTING
3 - ALUMINIUM-RANDSCHOT
Bekisting ter bescherming van het bovenste gedeelte van de sleufwand:

>>
>>
>>
>>

Voorkomt het instorten van de werksleuf.
Voor vaste en harde grondsoorten.
Modulaire opbouw op maat in het veld mogelijk.
Montage door 2 personen zonder machines mogelijk.

>>

SYSTEEMOPBOUW A
inzetbereik
sleufdiepte
sleufbreedte
max. buisdoorlaat

0,75m
1,75m
0,60m tot 2,18m

maximaal gewicht
met sleufbek.
stempel GI-A/129-218
3,00 m alu-schot
2,00 m alu-schot
1,55 m alu-schot

130 kg
103 kg
93 kg

METHORST ZUIG- EN BLAASTECHNIEK
UW PARTNER

>> AF MAGAZIJN TE WOUDENBERG
>> LEVEREN OP WERKLOCATIE
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>> SLEUFBEKISTING PRIJSLIJST
PRIJZEN VERHUUR AF LOCATIE
PER SEGMENT VAN 2 METER
prijs per uur

>> € 225,00 PER STUK
PRIJZEN TRANSPORT
vanaf/naar locatie

>> € 95,00 PER UUR
Huurtarief geldt voor een minimum van één week. Het afmelden van gehuurde bekisting dient
24 uur voor het einde van de huurperiode plaats te vinden. Bij ernstige vervuiling brengen wij
€ 100,00 reinigingskosten in rekening. Bovenstaande prijzen zijn exclusief eventuele beschadigingen of vermissing.

TARIEVEN BIJ SCHADE OF VERMISSING
Compleet

€ 6500,00

Aluminium schot

€ 450,00

Aluminium kamerschot

€ 750,00

Aluminium zijplanken

€ 225,00

Stempel

€ 110,00

Op alle huidige en toekostige overeenkomsten tussen u en Methorst Projecten BV zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Onze algemene voorwaarden kunt u lezen en downloaden op onze website www.methorst-zuigtechniek.nl. De toepasselijkheid van andere algemene
voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen.
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