
Van den Heuvel (VDH) is -naast de verkoop van materieel- perfect in staat machines van hoge kwaliteit 

te ontwerpen en bouwen. Voor bedrijven die hei-, tril- en boorwerkzaamheden willen uitvoeren -met 

name bij zwaardere klussen waar meer capaciteit nodig is- biedt VDH de XLR-machine.

ENORME CAPACITEIT EN STABILITEIT
De VDH XLR-machine is een custom-made hei-/boorstelling (met 
vaak een hijskraan als basis), speciaal ontworpen voor de grotere 
projecten. Denk daarbij aan kunstwerken (bruggen en viaducten) 
en andere groot infrawerk. Door de lange vaste makelaar, een 
zwaar ophangpunt en de grote stabiliteit van de XLR-machine, 
is deze sterker en multifunctioneler en daarmee geschikt voor 
zwaar funderingswerk. De speciale buismakelaar of gesloten 
vakwerkmakelaar maakt de machine geschikt om mee te boren. De 
machine zelf heeft een hoge trekkracht en heeft meer capaciteit 
dan een PD/PDX-machine zodat er moeiteloos buizen uit de grond 
getrokken kunnen worden.

GROTE SCHOORSTANDEN
VDH gebruikt een standaard kraan van een topmerk als basis 
en bouwt deze om in de VDH-werkplaats. Zo krijgt de machine 
een  vaste makelaar zonder giek, waardoor deze niet meer voor 
hijswerkzaamheden ingezet kan worden, maar geschikt is voor 
het heien van prefab-palen, vibro-palen en MV-palen, maar ook 
alle trillingsvrije geboorde paalsystemen. De VDH XLR-machine is 
enorm stabiel, zowel te lood als schoor. Bovendien kunnen er grote 
schoorstanden behaald worden, ook zijwaarts. Voor- en achterover 
zijn de schoorstanden maximaal 3:1. Met enige aanpassing kan de 
machine achterover in schoorstand 1:1 werken. 

MAATWERK NAAR WENS VAN DE KLANT
VDH, specialist op het gebied van aanpassingen in de 
funderingsbranche, adviseert de meest geschikte oplossing 
(merkonafhankelijk) en voert de ombouw van een machine van 
begin tot eind uit. Het team vakkundige engineers ontwerpt, tekent 
en berekent, volledig naar wens van de klant en passend bij de 
uitvoeringswerkzaamheden. De vakmensen in de werkplaatsen 
en in de spuiterij maken van het ontwerp een hoogwaardig 
eindproduct. De VDH XLR is verkrijgbaar als 130 tons (met een 
maximale makelaarlengte van 44 meter) of 180 tons machine (met 
een maximale makelaarlengte van 52 meter).

VAN A TOT Z
Wij bestempelen onszelf als serviceprovider. Dat wil zeggen dat 
we – naast de verkoop van materieel – in staat zijn een machine 
van hoge kwaliteit te ontwerpen én bouwen. We adviseren u daarbij 
tijdens iedere stap van het traject en we regelen alles wat daarbij 
komt kijken. Zo kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: zo 
efficiënt en veilig mogelijk de klus klaren. 
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VOORDELEN VAN DE VDH XLR-STELLING:

• Sterk, grote capaciteit, stabiel en multifunctioneel

• Geschikt voor de grotere en zwaardere funderingswerken

• Vaste lange makelaar zonder giek

• Geschikt te maken voor boorwerkzaamheden

• Configureerbaar als 130 en 180 tons machine

• Schoorstand standaard 3:1

• Speciale uitvoering haalt schoorstand 1:1 achterover

• EN16228 gecertificeerd

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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