
Lønnsomme tjenester med

VAKUUMGRAVERE 

Hvorfor? Hvor? 
Oversikt over erfaringer og  
bruksområder

M
TS



 Skade på nedgravd anlegg og kabler under  
utgravninger 

 Aldrende arbeidsstyrke som fullfører 
utgravninger via håndgraving

 Tradisjonelle håndutgravninger rundt rør og  
ledninger/kabler kan forårsake forsinkelser 

 Røde tall på grunn av manuell graving 

 Klient som spesifiserer bruken av håndgraving 
eller vakuumgraving 

 Konkurrerende selskaper som allerede benytter 
seg av vakuumgravere

HVORFOR TILBY VAKUUMGRA-
VINGSTJENESTER? 
VAKUUMGRAVINGSMARKEDET 
TILBYR EN ENORM  
VEKSTMULIGHET

ER DET SANT ELLER IKKE? 
DU KAN HA PROBLEMER MED: 

VAKUUMGRAVERENS MARKEDSMULIGHETER  
TILBYR EN ENORM VEKST 

 Du er på utkikk etter lønnsomme 
forretningsmuligheter som en 
tjenesteleverandør i et voksent marked 

 Du har allerede mange kunder i din 
nåværende virksomhet, som har arbeid for en 
vakuumgraver 

 Du leter etter nye muligheter for å utvide din 
nåværende etableringsvirksomhet 

 Du er på utkikk etter en aktivitet i et spesielt 
nisjemarked, som ikke er like aktivt hos andre 

 Du gir regelmessig arbeid for vakuumgravere til 
andre tjenesteleverandører, siden du ikke kan 
tilby den tjenesten 



VI KAN FORTELLE DEG MYE… 
Dette er hva tjenesteleverandører og sivilingeniører forteller,  
etter en langvarig bruk av vakuumgravere:

 ”MTS har valgt et fint design på bilene og er enkle 
å bruke. De har en god service manual som viser 
enkelt hva man kan gjøre selv og gode prosedyrer 
for oppfølging av servicen.”

MATS ANDERSEN, AQUAPOWER, NORGE

”Det er ikke mulig å forestille seg våres selskap 
uten vakuumgraver. Vår maskin blir brukt daglig.”

ROBERT MÜLLER,  
F.W. MÜLLER AND SÖHNE GMBH.  

COLOGNE

 ”Teknologien, innovasjonen og kundestøtten hos 
MTS gjorde at vi bestemte oss for å kjøpe den 
første vakuumgraveren i 2010, og den andre in 
2016.”

THORSTEN JOCKEL, SBR SUCTION EXCAVATOR 
RIED GMBH.BIEBESHEIM 

”Vi hadde tenkt å kjøpe en vakuumgraver i 2-3 år. 
Nå som vakuumgraveren er i bruk, har vi innsett 
at vi utsatte det for lenge ved kjøp av denne 
enheten.” – 

STEFAN MÜLLER, REGAB GMBH. HERXHEIM 

”Da vi fikk den første vakuumgraveren, tente vi på 
teknologien, og kundene har vært like begeistret.”

ANDREAS BARNDT, MAS GMBH. KERPEN

”Det er klare fordeler ved å bruke vakuumgraver 
når spesielle lokale forhold eller sikkerhetskrav 
gjør det umulig eller forbudt å bruke vanlige 
gravemetoder.” 

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



TILPASSET TIL DE FLESTE BRUKSOMRÅDE

BYGG & ANLEGG 
• Avdekking av gass, vann,  

telekommunikasjonslinjer 
• Mange muligheter ved fornyelse og  

renoveringsarbeid
• Dype utgravningsarbeider 
• Brønnbygging og rensing  
• Fjerning av ugress på 

skinnegangene

BYGGNINGSRENOVASJON 
• Suging av alle type masser 
• Suging av materialer på flate tak 

eller torvtak 
• Avdekking/frilegging av grunnmur  

(drenering)  
• Tømming av tanker og beholdere 
• Sugearbeid i gamle bygninger, f.eks.  

under bygninger 

INDUSTRI 
• Suging av forurensede masser 
• Rensing av filtreringsanlegg 
• Avdekking/rensing av tankanlegg 
• Tømming og avdekking av kjeler, 

bunkere og siloer 

BYER OG TETTSTEDER
• Utskifting av sand på lekeplasser 
• Oppsuging av slam i renseanlegg 
• Utskifting av filtreringsanlegg for  

drikkevann 
• Fjerning av vann ved brudd på 

vannrør eller gass rør
• Tømming av vann ved brudd på 

vann- eller gassledning 

VEIKONSTRUKSJON – 
AVLØPSRENSING OG 
MODERNISERING 
• Fjerning av masser 
• Rensing av grøfter, kanter og 

midtstriper 
• Rensing av vei dreneringssystem  

(avfall i kloakkrør) 
• Oppsuging av slam og fast masse 

LANDSKAPSARBEID 
• Rehabilitering av trær og røtter 
• Utskifting av jord uten å skade 

røtter  
• Oppsuging av slam fra dammer og 

biotoper 

SKADETJENESTER 
• Fjerning av rusk, slam, støv 

og sand etter skred og store 
naturkatastrofer 

• Tømming av kjøretøy med farlig 
avfall etter trafikkulykker 

• Suging av forurensende materialer 

KRAFTPRODUKSJON 
• Suging av restmateriell fra 

gjæringstanker i biogassanlegg 
• Suging av aske og flis i 

vedfyringssystem



MODELLOVERSIKT: HVORDAN SIVILINGENIØRER HAR GJORT DET 
Uansett hvilke Vakuumgraver som blir tatt i bruk, er nøkkelen en god operatør 

ble kjøpt:
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M
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 City / by vakuumgraver  

   

 Universal arbeidshest  

 Vakuumgraveren med størst kapasite  

 Vakuumgraver med tre viftesystemer 
 

 Den sterkeste vakuumgraveren  Spesial maskin 

 Beltegående vakuumgraver 
 Spesial maskin

 Søppel suger 
 Spesial maskin

 Vakuumgraver med jernbaneunderstell  Spesial maskin 

Dino City Der Stadtflitzer  
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DINORAILRRV

Vakuumgraver som kan tas til bruk  
under flere kategorie



HIGH-TIP MTSDINO12M3



HIGH-TIP MTSDINO8M3



MERCEDES AROCS
MTS Vakuumgravere brukt på Mercedes



MERCEDES AROCS
Kundenes valg av DINO12M3 på Mercedes



MAN TGS 6 X 4 
MTS Vakuumgravere brukt på MAN



MAN TGM & TGS & TGX
Kundenes valg av DINO-TYPER på MAN



VOLVO FH 
MTS Vakuumgravere brukt på Volvo



VOLVO FL, FM, FMX OG FH MED MTS UTSTYR
Kundenes valg av DINO-TYPER på VOLVO 



IVECO 
MTS Vakuumgraver drevet av IVECO



IVECO X-WAY, TRAKKER OG STRALIS MED MTS-UTSTYR
Kunders valg for IVECO-lastebiler 



RENAULT & MTS  
MTS Vakuumgravere brukt på RENAULT



RENAULT & MTS



SCANIA 
MTS Vakuumgraver drevet av SCANIA



SCANIA MED MTS-UTSTYR
Kunders valg for SCANIA



DINOTRACK4M3



DINOTRACKRAIL 



MTS – DET BESTE VALGET AV VAKUUMGRAVERE  
OG SUGESYSTEMER
Vi kan hjelpe deg med det meste 

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

   Markedsledende sugeteknologi 
testet gjennom 20 år på over 900 
vakuumgravere

   Patentert teknologi for luftføring og  
multi-vifte 

   Høykvalitetskomponenter fra 
internasjonalt anerkjente leverandører 

   God valuta for pengene av både 
startinvestering og driftskostnader. 
Markedsledende ytelse samt høy kvalitet 
i design og konstruksjon, gir høy restverdi 
ved endt brukstid 

   Lite vedlikehold 

    Tilbakemeldinger fra kunder viser at MTS 
er fremst på innovasjon, bygging og design 
av sugesystemer. De følger opp kundene 
godt 

For more  
information:

NORDISK VAKUUMTEKNIKK AS

Kristin Bærby
+47 48220455
www.nordiskvakuumteknikk.no 
post@nordiskvakuumteknikk.no 


