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Veelzijdigheid geeft meerwaarde
Mobiele graafmachine standaard steeds completer
Het aantal opties dat standaard wordt gemonteerd of meegeleverd op een mobiele graafmachine, blijft maar groeien, met alle
voordelen die dat met zich meebrengt voor u en voor de klant. Daardoor zijn deze flink duurder geworden. Aandacht voor de
kostprijsontwikkeling in relatie tot de tarieven is hier op zijn plaats, want de tarieven stijgen (vaak) minder snel.
Een typerende foto deze demomachine van Staad, die ‘standaard compleet’ uitgerust met bakkenwagen klaar staat voor
vertrek. Volgens Staad is hij representatief voor wat er tegenwoordig ‘standaard’ de werkplaats van Staad verlaat. Het laat
treffend zien hoe veel completer onze mobiele graafmachines zijn geworden. Denk aan standaards als een dubbele
giek, een draaikantelstuk, extra dubbelwerkende functies,
brede banden, stevige spatborden, giekdemping, ledwerklampen, een flink dozerblad met trekhaak, een automatisch
smeersysteem en betere tredes en opstappen. Klanten brei-

den dit pakket vaak uit met opties als een extra maaifunctie,
extra werklampen op de giek, een extra gereedschapskist,
een verdiepte bak voor sleepkettingen en touw, getint glas,
een luxere stoel, een verchroomde uitlaat en een uitvoering
in bedrijfskleuren. En dan specifieke extra’s als GPS-voorbereiding, een overdrukcabine en een hijsuitrusting. Staad
heeft hiervoor een zeer uitgebreide lijst met opties en toebehoren om de mobiele graafmachine voor de klant op maat
compleet ‘standaard’ te maken. Staad heeft daar zelfs een
app voor, waarmee u heel handig de hele machine na kunt
lopen om alle opties te bespreken.
Veel extra’s
Staad is niet de enige. Welke importeur je ook belt, het antwoord is eensluidend. Elke importeur heeft een zeer uitgebreide lijst aan opties en toebehoren en die lijst blijft groeien.
Gebruikers en importeurs geven aan dat de prijs van een ‘gemiddeld standaard’ uitgeruste mobiele graafmachine daardoor de laatste vijf jaar flink is gestegen. De machines zelf zijn
zo ruwweg twee procent per jaar duurder geworden. Het
aantal ‘standaard extra’s’ is dito toegenomen. Dat geeft een
prijsverhoging van rond de € 30.000,- voor zo’n standaard
machine in vijf jaar tijd. In onze rondgang onder importeurs
en gebruikers hoorden we dat de gemiddelde prijs van een
mobiele graafmachine in de klasse van veertien tot vijftien
ton is gestegen naar ruwweg € 180.000,-. Het draaikantelstuk
(circa € 14.000,-) is hier als standaard gerekend en de dubbele
(S60-)snelkoppeling met hydraulieksnelsluiting als optie. In
een groot gedeelte van Nederland is de snelwissel al standaard en de acceptatie van die dubbele S60-snelwissel begint op te komen, eventueel met een snelsluitsysteem voor
de hydrauliek. Dan ben je wel weer circa € 5000,- verder. Het
aantal tools groeit dan weer mee om dit te benutten, zoals
een egaliseerframe, een trilplaat of een bezem. Giekdemping
is ook een optie die steeds vaker wordt gekozen vanwege de
veiligheid en het comfort en in het verlengde daarvan ook
extra camera’s en een betere voertuigsignalering. Een automatisch smeersysteem zien we ook veel vaker, evenals betere
ledverlichting en extra werklampen op de giek. Verder zien
we bijvoorbeeld fijnmazig gaas bij de ventilatieopeningen
en een eventuele dure omkeerfan, voor wie in stoffige om-
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De bakkenwagen
De bakkenwagen is tegenwoordig standaard. Die schaf je ook aan in
verband met de verkeersveiligheid. Dan ben je weer zo € 5000,- verder.
Het trekken van de wagen kost ook brandstof, terwijl woon-werkverkeer
vaak niet wordt vergoed. Dan hebben we het nog niet over alle tools
op de bakkenwagen. Drie bakken, een puinbak, een stenenklem en een
palletvork zijn wel standaard, maar vaak ook nog een sorteergrijper
en eventueel een IBC. Verder zijn eventueel nog zaken als een hijsgiek,
maaikorven, een veegborstel, een egaliseerframe, een trilplaat, een vacuümlegger, een bosbouwklem, een sloophamer of een velkop. De wagen en de vele tools gaan twee of meer graafmachines mee, maar tellen
wel degelijk mee in de totale kostprijs.

standigheden werkt. Allemaal voor eigen rekening. Je bent
met een aantal van deze opties zo € 5000,- tot € 15.000,verder. En dan zijn er nog specifiekere zaken, zoals de opkomende GPS-voorbereiding (afhankelijk van de uitvoering
ruwweg € 6000,- tot € 10.000,-), de overdrukcabine (afhankelijk van alleen stof tot P1/P3 met snuffelleiding ben je zo
€ 3500,- verder), een complete uitrusting voor hijswerk, een
lastmomentbeveiliging in combinatie met extra stempels en
een slangbreukbeveiliging (samen ook rond de € 30.000,-).
Slangbreukbeveiliging wordt preventief al steeds vaker stan-

Plezierig werken voor de machinist
De machinist maakt de machine. Nu het werk alom aantrekt en machinisten schaarser worden en dus moeilijker
te krijgen zijn, zijn de goede moeilijker vast te houden.
Het welzijn van de machinist speelt dus ook een belangrijk argument bij de overweging om de graafmachine
voor hem of haar passend uit te rusten, met een luxere
stoel, een verchroomde uitlaat, vloerbedekking, getint glas, een schoenenrek, bediening op maat, goede
geluids-en communicatiemiddelen, goede klimaatregeling tot een sticker met de naam van de machinist of zijn
vriendin… Je bent zo weer een paar duizend euro verder.
Als een machinist plezierig werkt, straalt hij dat ook uit
naar opdrachtgevers. Bovendien ga je zo duurzamer met
het personeel om.

daard gekozen. Het is dan ook te begrijpen dat er in Nederland mobiele graafmachines draaien die tegen de ton aan
opties ten opzichte van de standaard machine hebben.
Tarief herijken
De tarieven voor de mobiele graafmachine zijn altijd al scherp
geweest, zeker in de afgelopen crisistijd. Afgaande op de geluiden liggen de tarieven nu nog steeds scherp rond de € 65,per uur, met streken waar het bij € 60,- per draaiuur ophoudt
en streken waar er richting € 70,- wordt berekend. Daarmee
zijn die tarieven in vijf jaar niet echt flink gestegen, terwijl er
ondernemers zijn die vanwege de veelzijdigheid en het benutten van veel opties om echt alles te kunnen (ver) over de
€ 50.000,- aan opties heen gaan en mede daardoor de klussen
veelzijdiger en effectiever in minder tijd klaren. Dat heeft natuurlijk ook consequenties. Smeer je de extra investering uit
over 10.000 uur, dan is dat alleen al circa € 5,- extra aan afschrijving per uur. Daar komen de kosten van extra tools die
we meenemen bij en natuurlijk de extra uitrusting voor op
GPS werken, saneren, vacuümleggen, hijsen, sloop- en bosbouwwerk en verder nog de bakkenwagen. Ondernemers
bevestigen dat de extra’s productiviteitsverhogend werken.
Voor zelf aangenomen werk leveren deze investeringen zo
wat op. Voor wie die in de verhuur draait, ligt dat genuanceerder. De extra’s leveren dezelfde voordelen op, terwijl de ondernemer daar per draaiuur niet altijd evenredig voor wordt
beloond. André de Swart van CUMELA Nederland raadt ondernemers daarom aan de kostprijsverhoging naast de tariefstelling te leggen en zo de berekeningen te herijken. Hij wijst
er daarmee ook op dat er met deze graafmachines op jaarbasis vaak meer draaiuren worden gemaakt (van 1350 naar 1500
uren per jaar), het lagere brandstofverbruik van de nieuwste
generaties en de steeds vaker gehanteerde langere levensduur (12.000-16.000 draaiuren) mee te rekenen, omdat deze
zaken weer kostprijsverlagend werken. En dan zijn er nog de
specials, die extra uitgerust zijn voor specifieke zaken, zoals
3D-GPS, overdruk voor saneren en een hijskeur-hijsuitrusting
die zou moeten worden doorberekend.
TEKST: Gert Vreemann
FOTO’S: Vreemann, cumelabedrijven, leveranciers
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Tien compleet uitgeruste
mobiele graafmachines
Op onze oproep naar compleet en/of specifiek uitgeruste mobiele graafmachines kregen we interessante
inzendingen binnen. Hier een selectie van tien exemplaren om te laten zien hoe veelzijdig we in onze sector
opereren en hoe compleet, specifiek en divers de machines in onze sector hun diensten leveren. Waarin een
klein land voorop kan lopen.
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Grondverzetbedrijf H. Slendebroek, Uddel
Gradertronic en 2D-GPS

Aannemers- en verhuurbedrijf Pauwels Nijmegen
Met hoogtebegrenzing

Grondverzetbedrijf H. Slendebroek heeft deze Doosan DX
170W-V aangeschaft, die is voorzien van Hobelman Gradertronic in combinatie met 2D-GPS. Slendebroek zet de machine universeel in en ziet met de combinatie van 2D-GPS en
Gradertronic mogelijkheden om egaliseerwerk in bouwputten en dergelijke efficiënter en in één keer zonder omkijken
af te werken. Het is een kwestie van op 2D-GPS één keer op
diepte aantikken en dan exact afwerken en levellen met de
mobiele graafmachine. Die is hiervoor standaard uitgerust
met een vast draaikantelstuk, een Indexator RT60. Naast de
efficiëntie bespaart het op diverse projecten ook een grondwerker. Op die manier moet de investering in Gradertronic
zich terugbetalen. Slendebroek heeft de mobiele graafmachine sowieso heel uitgebreid uitgerust. Naast het bekende
werk (brede banden, geveerde giek, verlichting op de onderwagen, hydrauliek voor een kipwagen, een tweedelige giek
et cetera) is deze ook voorzien van een maaikorffunctie en
een vacuümunit voor het leggen van platen. Het leggen van
betonplaten is namelijk een specialiteit van Slendebroek.
Het bedrijf wil in techniek en uitrusting vooroplopen om de
werken in één keer goed uit te voeren. Dat zijn de klanten
gewend en met deze filosofie heeft het een trouwe klantenkring opgebouwd.

Om de opdrachtgevers met een brede range werkzaamheden van dienst te kunnen zijn, heeft verhuurbedrijf Pauwels
in Nijmegen deze Atlas 160W heel compleet uitgerust. Bijzonderheden zijn de hoogtebegrenzing voor het werken onder
hoogspanningslijnen, zoals de trolleybuslijnen in Arnhem,
3D-GPS-voorbereid om daar waar dat incidenteel (met een
tendens naar meer) wordt gevraagd te kunnen leveren en een
overdruksysteem voor sanerings-, sloop- en recyclingsopdrachten. Verder is de machine standaard uitgerust met een
Steelwrist-draaikantelstuk met het Steelwrist SQ Autoconnection-snelwisselsysteem en Qil Quick-snelkoppeling voor de
hydrauliek. Pauwels heeft daarbij de Atlas voorzien van een
ophangbeugel om de snelwissel als deze (even) niet nodig is
in op te hangen. Het geheel dient dan meteen als contragewicht. Het scheelt gewicht aan de giek, het draaikantelstuk zal
minder slijten, de productie wordt verhoogd en het zal brandstof besparen. Voor extra stabiliteit is de Atlas 160W voorzien
van steunpoten aan de achterzijde van de machine. Pauwels
werkt in de verhuur voor veel grote opdrachtgevers en veel in
stedelijke gebieden, vooral in en rondom Nijmegen. Het bedrijf biedt diensten aan als sloopwerk, rooien van begroeiing,
saneringswerkzaamheden, bouwrijp maken, grondverzet, reconstructie en woonrijp maken.

Mekro Bestratingen, Hoogeveen
Met vacuümsysteem
Wynmalen & Hausmann wees ons op deze voor Mekro Bestratingen in Hoogeveen heel specifiek uitgeruste Liebherr
A910 Compact. Bij deze compacte graafmachine is voor het
oppakken en leggen van zeer ‘open’ bestrating een Hamevacvacuümsysteem opgebouwd, zonder dat de werking van de
andere, proportioneel bediende hydraulische functies van
de kraan daardoor worden vertraagd. Dit kon Wynmalen &
Hausmann realiseren door het grote hydraulische vermogen
van de Liebherr A910 te combineren met een af-fabriek leverbare optie voor het aandrijven van aanvullende hydraulische
aanbouwdelen. Naast dit specifieke werk moet de machine
namelijk ook inzetbaar blijven voor aangrenzende werkzaamheden, zoals grondwerk en het rooien van bestrating.

ontvanger worden gewerkt. Opvallend is de bewuste
keuze voor dubbele montering. Volgens Verbruggen is
het stabieler en bij een lekke band heb je er altijd één
over. Problemen met het rijden in het terrein worden
eigenlijk niet ondervonden. Verder is de 916 heel compleet
uitgerust. Denk aan een Freshfilter-overdruksysteem, een
Engcon-draaikantelstuk, een lange lepelsteel, Nemaaskospatborden en -gereedschapskist, een triple-verstelgiek,
centrale smering, een schuifblad met omkeerbare trekhaak
en een hijsoog op de lepelsteel. Verder is hij rijk uitgerust met
aanbouwdelen, waaronder natuurlijk een brede bak, een
dieplepel, een smalle bak, een puinriek, palletvorken, een
stenenklem, een sorteerknijper en een hijsjib.

Roeters Kraanverhuur en Grondverzet,
Zevenhuizen (Gr.)
Bakkenreeks op maat
Daarbij is het Hamevac-vacuümsysteem zo op de bovenwagen geplaatst dat het zicht vrij bleef en het onderhoud goed
uitvoerbaar is. De vacuümleiding is over de zijdelings zwenkbare giek aangebracht, Als verlengstuk van de machine zijn
diverse hulpmiddelen ontwikkeld voor het efficiënt hanteren
en leggen van bestrating. Deze hulpmiddelen kunnen met
een universeel snelwisselsysteem aan de twee Liebherr-machines worden gekoppeld. In combinatie met een draaikantelstuk pakt Mekro hier letterlijk alles mee aan.

Bij compleet hoort ook een complete set bakken. Dat gaat bij
Roeters Kraanverhuur en Grondverzet in het Groningse Zevenhuizen verder dan standaard bakken. Het bedrijf maakt
zelf uitrustingsstukken en bakken enkel voor eigen gebruik
voor zijn Volvo EWR150E. Dat hield ook in dat Roeters na de

Verbruggen GWW, Volkel en Milheeze
3D-GPS als grote toegevoegde waarde
Verbruggen GWW in Volkel en Milheeze is een echt GWWbedrijf dat in de volle breedte werkzaamheden verricht,
deels in de verhuur en deels in aangenomen projecten. Om
overal en altijd uit de voeten te kunnen, is de Liebherr 916
van het bedrijf heel breed uitgerust. Eén van de belangrijkste
onderscheidende zaken is de complete Earthwork-3DGPS-set van Trimble. Verbruggen werkt er veel mee voor
opdrachtgevers, maar ook eigenlijk altijd op eigen werken.
Het verhoogt de efficiëntie en bespaart grondwerkers. Met
dit GPS-systeem kan op 06 of op basisstation met radio-
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keuze van de S60-snelwisselaar en het draaikantelstuk met
S60-aansluiting bij Beco een serie bakken heeft laten bouwen volgens eigen specificaties en het werk dat het bedrijf
uitvoert. Dat houdt in met een extra lange bak, omdat je
dan beter onder leidingen kunt werken en fijner afwerkt. Dat
weegt bij Roeters zwaarder dan opbreekkracht. De laatste
toevoeging hierop is een brede kettingbak voor het werken
in vette grondsoorten. De specificaties van de bakken heeft
het bedrijf zelf opgesteld en door SMT laten beoordelen en
-aanpassen. Roeters is werkzaam in de wegenbouw, het rioleringswerk en het saneringswerk. Tevens heeft het bedrijf
zijn klussen in de buurt van Zevenhuizen bij agrarische en
particuliere klanten, zoals het mixen van silo’s, het maaien
van sloten, het ontgraven en aanvullen van bouwputten en
de aanleg van tuinen en vijvers. Met het oog op de toekomst
heeft Roeters zijn Volvo laten voorbereiden op GPS, met alle
steunen en houders. Slangbreukbeveiliging zit er met het
oog op veiligheid ook op. Volgens Roeters is dat een must.
Het bedrijf is secuur en zuinig op zijn materieel. Passend is
deze volledig opnieuw gespoten in tweecomponentenlak en
een laag blanke lak.

graafmachine heel compleet uitgerust. Denk aan ledverlichting met extra verlichting op de giek, voorbereiding op contourverlichting, een trekhaak in het schuifblad met kogel of
gaffel, een wegneembare treeplank, stalen spatborden, een
gedempte giek, een maaifunctie en om het af te maken een
roestvrijstalen uitlaat.

Loon- en Verhuurbedrijf Kooyman BV, De Kwakel
Netjes compleet met overdruk
Een sprekend voorbeeld van wat we tegenwoordig onder
ruim uitgerust verstaan, is deze Liebherr 914 van Loon- en
Verhuurbedrijf Kooyman uit De Kwakel. Dit bedrijf zet de
mobiele graafmachine universeel in voor allerlei werkzaamheden en heeft deze naar eigen zeggen ‘bijdetijds compleet’
uitgerust. Uiteraard is de machine voorzien van een tweedelige giek en giekdemping, snelkoppelingen op de hydrauliek
en een Engcon-draaikantelstuk. Kooyman ziet het Freshfilteroverdruksysteem ook als standaard, omdat dit tegenwoordig
een vereiste is bij saneringsprojecten.

Loon- en grondwerkbedrijf Kennes,
Strijbeek-Bavel
Met handige egaliseerframe.
Deze Hitachi ZX 145-6 draait bij loon- en grondwerkbedrijf
Kennes voor een groot deel vast in de verhuur. Naast een
bakkenwagen met de bekende bakken, een palletvork, een
stenenklep en een sorteergrijper heeft Kennes standaard
ook een Engcon-egaliseerbord bij zich. In de praktijk blijkt
dat een heel handige extra toevoeging. Zeker voor straatwerk verhoogt het de efficiëntie en past het bij een complete
dienstverlening. Kennes heeft de graafmachine voorzien
van een Engcon-draaikantel met Engcon-snelwissel S60 plus
snelwissel voor de hydrauliekaansluitingen. Kennes ziet dat
als een must om bij graafwerk en werk waar opbreekkracht
nodig is de draaikantel snel af te kunnen zetten. Dit is mede
ook gedaan voor het maaikorven, waarvoor de graafmachine ook wordt ingezet. Voor beter zicht bij diverse werken
is er een extra camera geplaatst op de giek. Verder is deze

Een goed voorbeeld van een extra dat niet altijd nodig is,
maar dat je in de diversiteit van de opdrachten niet kunt missen. De machine staat op Nokian-650/45-22.5 -banden en is
in de bedrijfskleuren gespoten. De machinist is net als Kooyman enorm trots en zuinig op zijn machine en zorgt ervoor
dat deze er altijd netjes bij staat.

A, Tuytel Loon- en Verhuurbedrijf BV, Oud Alblas
Met uitschuifbare hijsmasten
Met hydraulisch uitschuifbare hijsmasten in combinatie met
een lastmomentbeveiliging heeft A. Tuytel Loon- en Verhuurbedrijf twee heel compleet uitgeruste speciale achttientons
Hyundai’s HW180 in gebruik genomen. Deze zijn compleet
met die lastmomentbeveiliging en Stage IV-motor klaar voor
onder meer inzet in de petrochemische industrie. De machines hebben een maximaal bereik van vier meter. In combinatie met de lastmomentbeveiliging kan hiermee tot een maximale last van drie ton worden gehesen. Voor de hijsklussen
zijn ze naast het dozerblad voorzien van extra stempelpoten.
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sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Breure koos daarom
voor een uitgebreide set uitrustingsstukken. Zo is er bijvoorbeeld ook een trilplaat. Deze plaat wordt veel gebruikt om bij
aanvullingen of rioolsleuven te verdichten. Hiermee worden
de grondwerkers en rioolmannen minder zwaar belast. Het
egalisatieframe met aandrukrol is een ideaal hulpmiddel om
de baan fijn te profileren en een bezem om de klus meteen
schoon op te leveren. Breure verwacht met het nieuwe S-systeem ook veel minder slijtage van de machines. Het bedrijf
beschouwt de pilot op alle fronten als geslaagd en gaat op
termijn in nog meer systemen investeren.

Harteman Holding BV, Tiel
Heel compleet
Met de tweedelige giek kan ook bij hijswerk flexibeler worden gewerkt. De machine heeft standaard het Hyundai-viercamerasysteem. Het unieke aan dit AAVM-systeem is dat de
computer met de input van de camera’s een bovenaanzicht
geeft. Naast de uitrusting voor specialistische hijsklussen is
de machine voorzien van opties als giekdemping, extra dubbelwerkende aansluitingen op de giek, 650/45R22.5-banden
met bijpassende spatborden en een Freshfilter FFTube-overdruksysteem.

Breure Grondwerken, Roosendaal
Met extra hulpstukken
Duurzaam investeren in mensen. Dat is naast de praktijkvoordelen een belangrijk reden voor Breure Grondwerken in
Roosendaal om de Doosan 170 als pilot uit te rusten met een
dubbele QS60-snelwissel, Engcon DC2 en het automatische
EC Oil-systeem. 85 procent van het werk bestaat uit aangenomen werk. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de aanleg of herinrichting van nieuwe of bestaande bedrijfsterreinen, wegen
en distributiecentra. Dankzij de mogelijkheid om automatisch
te wisselen van hulpstuk hoeven de grondwerkers minder
fysiek zwaar werk te doen. Zo hoopt Breure de mannen te
sparen, waardoor ze het werk langer volhouden. Daarbij ervaren het bedrijf en zijn klanten dat de werkzaamheden nog

Je kunt lange beschrijvingen geven. Bij deze Komatsu PW
160 van Harteman in Tiel is het noemen van de opties al voldoende om te laten zien hoe compleet een mobiele graafmachine kan zijn uitgerust. Harteman heeft daarvoor samen
met leverancier Bia de uitvoerige optielijst doorgenomen
en de machine zo uitgerust dat hij voor alle taken veelzijdig
inzetbaar is. Bij de opties gaat het om standaardopties als
een tweedelige verstelgiek, een schuifblad, een inwendige
trekhaak, brede 710-banden, giekdemping, ledverlichting,
koppelingen op de giek, automatische vetsmering, een sidecamera, een mechanische adaptor van S60 naar CW20, een
complete set bakken, een hijshaak op de link gelast, metalen
spatborden, een klep op de uitlaat en een bevestiging voor
schep en bezem.

Daar komt dan nog extra verlichting bij, zoals een extra zwaailamp, led-toplichten tussen de bestaande lampen, oranje
zijverlichting op bovenwagen, een tweede ledlamp op het
contragewicht en verlichting in de motorkap. Dan zijn er ten
slotte nog opties als een Steelwrist X20-draaikantelstuk, een
BroAir-cabineoverdruksysteem met TACS, een compleet Topcon X53-i-systeem inclusief twee extra sensoren en voor de
machinist een luxe luchtgeveerde stoel, standverwarming,
een radio en een Parrot-installatie. Ook is de machine gespoten in de bedrijfskleur.
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