
ZUIG-/GRAAFMACHINE 

voor grondwerk in de stedelijke  
omgeving of succesvolle dienstverlening

Waarom?  Hoezo?
Ervaringen en toepassingen uit de  
praktijk

M
TS



  Kabelschade door grondwerkzaamheden

  Het aantal grondwerkers neemt af en het is 
moeilijk hiervoor jongeren te werven 

  Het vrij maken van kabels en leidingen is 
moeizaam en kost veel tijd  waardoor de 
voortgang van het werk stagneert 

  „Verliesgevende“ cijfers door het intensieve 
handwerk

  Uw opdrachtgever schrijft voor dat er uitslui-
tend handmatig of met behulp van een zuig-/ 
graafmachine gewerkt mag worden 

  Uw concurrent heeft al een zuig-/graafma-
chine of koopt er juist één

DE MARKT VOOR ZUIG-/ 
GRAAFMACHINE‘S BIEDT NOG  
VOLOP GROEIMOGELIJKHEDEN

HEBBEN WIJ HET JUIST OF NIET ?  
U HEEFT MOGELIJK TE MAKEN MET:

WAAROM ZUIG-/ GRAAFMACHINE’S INZETTEN?  

  U zoekt een winstgevende uitdaging als dienst-
verlener in een groeimarkt of een uitbreiding van 
uw huidig werkterrein

  U hebt in uw huidige klantenbestand al veel po-
tentiële klanten voor de inzet van de zuig-/graaf-
machine

  Uw huidige werkaanbod stagneert of het werk 
loopt misschien juist gesmeerd en kunt een  
nieuwe activiteit opstarten

  U wilt graag actief zijn in een speciale  
niche- markt, waarin nog niet iedereen actief is

  U verliest opdrachten voor werk aan de  
concurrentie, omdat u zelf geen machine heeft



WIJ KUNNEN U VERTELLEN DAT … 
Dit vertellen ons uitvoerders en aannemers die al  
geruime tijd met zuig-/graafmachine’s werken:

„De zuig-/graafmachine is niet meer weg te denken 
uit ons bedrijf, de machine is elke dag aan het werk“ 

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

„Wij werden bij de aankoop van onze eerste machine 
in 2010 overtuigd van de techniek, de innovatie en 
het menselijke contact van MTS en ook bij de aan-

koop van onze tweede zuig-/graafmachine in 2016 
was dit het geval“ 

THORSTEN JOCKEL,  
SBR SAUGBAGGER RIED GMBH. BIEBESHEIM

„Het besluit tot de aankoop van de zuig-/graafma-
chine heeft 2-3 jaar geduurd. Nu wij de machine 

éénmaal hebben stel ik vast dat wij dit veel eerder 
hadden moeten doen“ 

STEFAN MÜLLER, REGAB GMBH. HERXHEIM

„Sinds de aankoop van onze eerste machine zijn wij 
enthousiast over deze techniek en onze klanten ook“  

ANDREAS BARNDT, MAS GMBH. KERPEN

„Overal waar door bijzondere omstandigheden of 
door de veiligheidsvoorschriften terplaatse het con-
ventionele grondwerk met behulp van graafmachine 
niet mogelijk of toegestaan is, bewijst deze machine 

zijn grote voordelen“ 

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



GRONDWERK EN NOG VEEL MEER 
Vele toepassingsmogelijkheden

GRONDWERK:
•  Bloot leggen van leidingen (Gas, 

Water, Telecom, Glasvezel)
•  Grondwerk bij leidingbreuken van 

het water- of gasnet
• Opzuigen van bentoniet bij 

horizontale boringen

BOUW/SLOOP:
• Verwijderen van sloopafval
• Opzuigen van dakgrind en maken 

van verankeringen 
• Vrij maken van funderingen  

(bijv tbv drainage)
• Weg zuigen van materiaal 

onder gebouwen of van 
veridepingsvloeren

INDUSTRIE:
•  Zuigen van vervuild materiaal
• Reinigen van filterinstallaties
•  Bloot leggen van tankinstallaties
•  Legen en vrij maken van tanks, 

bunkers, silo’s en installaties in de 
infrastructuur

GEMEENTEN:
• Zand uitwisseling op 

speelplaatsten
•  Verwijderen van slib uit  

zuiveringsinstallaties
• Verversen van drinkwater-

filtersystemen

WEGENBOUW, 
RIOLERINGSRENOVATIE EN 
-REINIGING:
• Zuigen van freesafval
•  Reinigen van goten en putten, etc. 
•  Opzuigen van modder en vaste 

stoffen

SPOORBOUW:
• Zuigen van ballast en grond  
•  Grondwerk voor de infrastructuur 

(kabels, leidingen, funderingen, etc.) 
•  Verversen van het ballastmateriaal 
•    Reinigen van goten, afvoerputten, 

wisselbakken in of langs het 
spoorbed

CALAMITEITEN:
• Verwijderen van rommel, modder, 

stof en zand bij verstoppingen en 
van bijv natuurgeweld

• Lossen van materiaal uit 
verongelukte vrachtwagens

•  Zuigen van grond rond tanks

ENERGIEWINNING:
•  Zuigen van restmateriaal uit 

bunkers van biogasinstallaties 
• Opzuigen van asresten en snippers 

uit houtovens

LANDSCHAPSBOUW:
• Standplaatsverbetering van 

bomen zonder beschadiging van de 
wortels

• Zuigen van bagger, bijv uit vijvers en 
sloten



VELE MODELLEN - WAT HEBBEN DE AANNEMERS GEKOCHT:
geacht welke machine men ook kiest, de machinist maakt het verschil in het uitgevoerde werk
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 De compacte machine voor de binnenstad  

 De wendbare machine  

 De universeel inzetbare machine  

   

 Drievoudige zuigkracht 
 

 De wereldwijd sterkste!  Speciaal voertuig 

 De rupszuiger! 
 Speciaal voertuig

 De afvalzuiger! 
 Speciaal voertuig

 De spoorzuiger!  Speciaal voertuig

Dino City Der Stadtflitzer  
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De machine met een grote zuigkracht en 
bunkercapaciteit



HIGH-TIP MTSDINO12M3



HIGH-TIP MTSDINO8M3



MERCEDES AROCS
MTS powered by Mercedes



MERCEDES AROCS



MAN TGS 6 X 4 



MAN TGM & TGS & TGX & MTS



VOLVO FH 



VOLVO FL, FM, FMX, FH & MTS



IVECO TRAKKER & MTS 



IVECO X-WAY, TRAKKER, STRALIS & MTS 



RENAULT & MTS  



RENAULT & MTS



SCANIA & MTS 



SCANIA & MTS



DINOTRACK4M3



DINOTRACKRAIL MET RAILROAD 



MTS UW BESTE KEUS VOOR
EEN ZUIG-/GRAAFMACHINE EN ZUIGINSTALLATIE.
Wij adviseren u graag 

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

   Bewezen, in de markt leidende zuigtech-
nologie gedurende 20 jaar, meer dan 750 
geproduceerde zuig-/graafmachine’s. 

   Gepatenteerde luchtdoorvoer en meer-
voudige ventilatortechniek

   Internationaal gerenommeerde onder-
delenleveranciers 

  Hoge waardevaste inzetbaarheid gedu-
rende vele jaren door de toepassing van 
edelstaal, sterk uitgevoerde zuigarm, 
hoogwaardige lak op zinkbasis.

   Minimaal onderhoud noodzakelijk  
tijdens gebruik

   Gunstige gewichtsverdeling in beladen en 
in onbeladen situatie binnen de wettelijke 
voorschriften

   Klanten bevestigen ons: MTS ist de inno-
vatief leidende fabrikant van zuig-/graaf-
machine’s met een uitstekende service

DROOGSMA  
TECHNICAL SERVICES
Mosquitostraat 12a
NL-4651ST Steenbergen
Telefon: +31 648263740
Email: info@grondzuigmachines.nl
www.grondzuigmachines.nl


