
Elk project is uniek en heeft zijn eigen funderingseisen. Daarom ontwikkelde Van den Heuvel een 

eigen lijn modulair opgebouwde MultiPurpose-machines, die breed inzetbaar zijn bij variërende 

funderingswerkzaamheden, zoals boren, drukken, trillen en heien. Het begon met de VDH-MP60, 

ontwikkeld op basis van een specifieke klantvraag. Daarna volgden de MP40 en MP70. 

VDH-MP60
De MP60 wordt gebouwd als 60 tons basismachine en is uitermate 
geschikt voor onder andere verdringend boren, het boren van mortel 
schroefpalen en het trillen van minivibropalen. Van den Heuvel is 
deze machine gaan doorontwikkelen en heeft hierbij zowel klanten 
als monteurs betrokken, om de machine voor alle betrokken partijen 
zo optimaal mogelijk in te richten. 

VDH-MP40
Daarna is de VDH-MP40 ontwikkeld, een kleinere variant van de 
MP60 en in te zetten als schroef- en heimachine. Compacter en 
daardoor eenvoudiger te vervoeren. Ideaal voor klanten die aan 
meerdere kleinere projecten per dag werken. 

VDH-MP70
Verder bevat de MP-serie de VDH-MP70. De MP70 is uitgerust 
met een makelaar voorzien van tandheugelsysteem, ideaal bij 
binnenstedelijke projecten of werkzaamheden in gebouwen. Dankzij 
het snelwisselsysteem kan het uitrustingsstuk eenvoudig gewisseld 
worden: van drukblok naar heihamer en boorkast.

TECHNISCHE INNOVATIES
Het hoge rendement van deze machines wordt bereikt door de 
betrouwbaarheid en kwaliteit van de toegepaste merken, materialen 
en onderdelen. De gehele MP-serie is gebouwd met een passie 
voor technische innovaties. Zo sluit het optimaal aan bij de manier 
van werken van de klant, voor meer efficiëntie en effectiviteit. 

MODULAIRE MACHINE
De modulaire machine dient als solide basis. Deze is volledig 
flexibel naar wens van de klant te prepareren en automatiseren. 
Zo kan gevarieerd worden binnen de standaard componenten op 
het gebied van motorvermogen, pomp, makelaar en ballast. De 
machine sluit daardoor optimaal aan bij specifieke werkzaamheden 
binnen de branche. Ook kan de machine in de gewenste kleuren 
gespoten worden.

PRODUCTIE IN ONZE WERKPLAATSEN
In onze volledig uitgeruste metaal- en hydraulische werkplaatsen en 
spuiterij werken vakkundige lassers, monteurs en spuiters, die zorg 
dragen voor een kwalitatief hoogstaand eindproduct. Hier worden 
de machines en uitrustingen volgens tekening afgelast, bewerkt en 
samengesteld. Vervolgens worden de machines en uitrustingen in 
onze eigen spuiterij geconserveerd.
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VOORDELEN VAN DE MP-SERIE:

• Multi-inzetbaar

• Modulair opgebouwd

• Hoog rendement

• Nieuwste technieken

• Efficiënte en veilige bediening

• CE-gecertificeerd en voldoet aan funderingsnorm  
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• Configureerbaar naar klantbehoefte

KLAAR VOOR DE TOEKOMST 
Van den Heuvel ontwerpt, modificeert en bouwt 
verschillende soorten hoogwaardige machines voor speciale 
toepassingen. VDH is daarmee een succesvolle partner in de 
funderingssector. De productie en modificatie vindt geheel 
in eigen beheer plaats, met behulp van de modernste 
apparatuur en een jarenlange expertise. De klant wordt 
gedurende het gehele proces volledig ontzorgd, vanaf de 
initiële vraag tot en met de oplevering van de machine, 
de service en het onderhoud. Vanuit maatwerk ontstaan 
perfecte basismachines, die aan te passen zijn naar behoefte 
van de klant of het project.

Alle geleverde VDH-machines zijn uitgebreid en zorgvuldig getest 
en gekeurd, hebben een hoge kwaliteit en voldoen aan de geldende 
normen. Van den Heuvel verzorgt tevens het onderhoud en de 
service voor alle machines.
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