
SUGEBILER 
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og / eller som profitabelt  
forretningsområde

Et overblik over erfaringer  
og anvendelser
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ÅRS INNOVATION

Autoriseret forhandler



 Ønske om at mindste risiko for kabelskader ved 
frilægning

 Aldrende personale og ingen unge inden for ma-
nuel udgravning

 Frilægning af kabler og ledninger er ekstremt 
besværlig, tidskrævende og blokerer for proces-
sen på byggepladsen

 ”Røde” tal ved manuelt udgravningsarbejde

 Din ordregiver foreskriver, at der ikke må arbej-
des med konvertionel gravemaskine

 Din konkurrent har allerede en sugebil eller er 
ved at købe en

HVORFOR TILBYDE TJENESTEYDELSER  
MED SUGEBILER?

HVORFOR EN SUGEBIL TIL  
ANLÆGSARBEJDER?

MARKEDET FOR SUGEBILER VOKSER HURTIGT 
Enorme muligheder for rationalisering og vækst

 Du søger som tjenesteudbyder på et vækstmar-
ked et profitabelt forretningsområde eller en 
udvidelse af dit nuværende forretningsområde

 Du har allerede mange kunder fra din hidtidige 
forretning, som potientielt kan efterspøge ydel-
ser med sugebilen 

 Dit nuværende forretningsområde stagnerer 
eller kører næsten selv

 Du søger en aktivitet på et særligt nichemarked, 
hvor alle ikke er aktive

 Du ville være nødt til at give ordrer som kræver 
sugebiler videre til konkurrenterne, når dette 
efterspørges



VI HAR MEGET AT FORTÆLLE... 
Det siger anlægsarbejdere, som længe har  
arbejdet med sugebiler

”Set fra vores virksomhed kan man ikke længere se 
bort fra sugebilen, den anvender vi dagligt.”

ROBERT MÜLLER,  
F.W. MÜLLER UND SÖHNE GMBH. KÖLN

”Hos MTS blev vi overbevist af teknikken, 
innovationen og det medmenneskelige ved købet af 
vores første sugebil i 2010 og også ved købet af 
vores anden sugebil i 2016.”

THORSTEN JOCKEL,  
SBR SAUGBAGGER RIED GMBH. BIEBESHEIM

”Vi har i 23 år arbejdet på at anskaffe os en sugebil. 
Nu, hvor vi anvender sugebilen, kan jeg konstatere, at 
jeg har ventet for længe med at tage beslutningen.”

STEFAN MÜLLER, REGAB GMBH. HERXHEIM

”Lige siden vores første sugebiler har både vi og 
vores kunder været begejstrede for teknikken.”  

ANDREAS BARNDT, MAS GMBH. KERPEN

”Lige siden vores første sugebiler har både vi og 
vores kunder været begejstrede for teknikken.” 

HUBERT OVERBERG,  
ANTON MEYER GMBH & CO. KG. NEUENHAUS



ENORME ANVENDELSESMULIGHEDER 
Sugebilen henvender sig til mange af dine kundegrupper

ANLÆGSARBEJDER:
• Frilægning af ledninger (gas, vand, 

telekommunikation, optisk fiber, 
glasfiber)

•  Brøndgravning og sanering
•  Frisugning ved vand og gasrørbrud
•  Udsugning af bentonit ved 

horisontalboringer

BYGNINGSSANERING:
•  Fjernelse af 

nedbrydningsmaterialer
•  Sugning af isolering fra flade tage 

og grønne tage
•  Frilægning af fundamenter 

(dræning)
•  Tomsugning af tanke og beholdere
• Udsugning af materiale under 

bygninger og mellemdæk

INDUSTRI:
•  Sugning af kontamineret materiale
•  Rengøring af filteranlæg
•  Frilægning af tankanlæg
•  Tømning og frilægning af 

kedler, bunkere, siloer og 
infrastrukturanlæg

KOMMUNER:
•  Udskiftning af sand på legepladser
•  Udsugning af slam i 

rensningsanlæg
•  Udskiftning af drikkevand i 

filtersystemer

VEJBYGGERI, 
KLOAKSANERING 
Og -rengøring:
•  Sugning af fræsemateriale
•  Rengøring af grøfter, vejkanter,  

 midterrabatter og nedløbsbrønde
•  Udsugning af slam og faste 

materialer i kloakområdet

SPORLÆGNING:
•  Udsugning af skærver og jord 

med henblik på forberedelse af 
infrastruktur (kabler, ledninger, 
fundamenter osv.)

•  Udskiftning af skærver
•  Rengøringsarbejde ved 

nedgangsbrønde
•  Rengøring af sporets bund

HAVARITJENESTER:
•  Fjernelse af løse sten, slam, 

støv og sand ved udslip og 
naturkatastrofer

•  Sugning af materiale fra 
forulykkede lastbiler og 
transportere

•  Udsugning af jord omkring 
tankstationer



MANGE FORSKELLIGE MODELLER:  
HVORDAN TJENESTEUDBYDERE HAR BESLUTTET SIG: 
En god bruger gør en forskel, uanset hvilken sugebil der anvendes
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 City-sprinteren  

 Den manøvredygtige prof  

 Den universelle  

 Den suge- og belastningsstærke  

 Den tredobbelte sugekraft 
 

 Den stærkeste i verden  Specialkøretøj 

 Sugeren på larvefødde 
 Specialkøretøj

 Affaldssugeren 
 Specialkøretøj

 Tovejs-sugebilen  Specialkøretøj 
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HØJTIPPELAD MTSDINO12M3



HØJTIPPELAD MTSDINO8M3



MERCEDES AROCS
MTS sugebil - powered by Mercedes



MERCEDES AROCS
Den oftest valgte DINO12M3 på Mercedes



PETER PLAMBECK: TJENESTEUDBYDER AF SUGEBILER
MB AROCS TRIDEM med MTS sugeopbygning DINO12M3



BRENDEL TRANSPORT GMBH / ETTENHEIM

Er der en oplevelse, som du gerne vil dele med os? 

„Jeg var meget imponeret ved mit besøg hos firmaet MTS i 
Germersheim, hvor vores sugebil er blevet bygget. Allerede 
ved formonteringen kunne jeg intensivt gøre mig fortrolig 
med teknikken og fik hele tiden god rådgivning. Der mangle-
de heller ikke noget ved oplæringen eller overdragelsen af 
det færdige køretøj. Egentlig er hver dag en oplevelse med 
Arocs sugebilen.“ 

Christian Volk, sugebilsfører i firmaet 
Brendel Transport GmbH, blev interviewet.

KUNDERS UDTALELSER: FIRMAET PLAMBECK & BRENDEL
Kilde: Mercedes Benz Roadstars, portal

PLAMBECK CONTAINER DIENST GMBH / CUXHAFEN

„Sugebilen anvendes overalt, hvor der ellers udføres manuelt 
arbejde. Den indebærer dermed omkostningsbesparelser 
på op til 60 %.“ 

Maik Plambeck, direktør hos Peter Plambeck 
Containerdienst GmbH i Cuxhafen



MAN TGS 6 X 4 
MTS sugebil - powered by MAN



MAN TGM & TGS & TGX
Hele DINO-serien på MAN



VOLVO FH 
MTS sugebil - powered by VOLVO



VOLVO FL, FM, FMX OG FH MED SUGEOPBYGNING
Die DINO-SERIEN på VOLVO 



IVECO 
MTS sugebil - powered by IVECO



IVECO X-WAY, TRAKKER OG STRALIS MED SUGEOPBYGNING
DINO-SERIEN på IVECO 



RENAULT  
DINO-SERIEN PÅ RENAULT



RENAULT MED MTS SUGEOPBYGNING
DINO-SERIEN PÅ RENAULT 



SCANIA 
MTS sugebil - powered by SCANIA



SCANIA MED SUGEOPBYGNING
Die DINO-SERIEN PÅ SCANIA



SUGEREN PÅ LARVEFØDDER DINOTRACK4M3



DINOTRACKRAIL MED TOVEJSSYSTEM 



MTS – DIT BEDSTE VALG AF SUGEBILER  
OG SUGESYSTEMER
Vi rådgiver dig gerne

Murervej 14
6710 Esbjerg V
Tlf.:  76 11 77 77
E-mail: fh@ovekock.dk
www.ovekock.dk

   Anerkendt, markedsledende sugeteknologi 
gennem 20 år og mere end 900 
producerede sugebiler

   Patenteret luftføring og 
multiventilationsteknik

   International komponentleverandør af 
højeste kvalitet

   Højest værdifast og tilgængelig, også 
efter flere år takket være den delvise 
udførelse i rustfrit stål, ekstremt kraftige 
slangeholdere, yderst holdbare lakeringer 
med zinkstøvmaling

   Lave serviceudgifter

   Præcis vægtfordeling i læsset og 
ubelastet  
tilstand samt overholdelse af lovmæssige  
forskrifter

   Kunder bekræfter over for os: MTS er den  
innovativt førende producent af sugebiler 
med en fremragende service

Du finder  
yderligere  
oplysninger her:

MTS MOBILE TIEFBAU 
SAUGSYSTEME GMBH
Siegfried-Jantzer-Straße 5-7
D-76726 Germersheim 
Tel:  + 49 (0) 7274 500 60-0
Fax: + 49 (0) 7274 500 60 18
Email: info@saugbagger.com
www.SAUGBAGGER.com


