
VBL-SERIEBUIZENLEGGER
Voor graafmachines van 15 tot 40 ton
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* Grotere modellen of andere ophangingen verkrijgbaar op aanvraag.

De buizenlegger (VBL) is de ideale oplossing om rioolbuizen veilig te 
verplaatsen. De buizenlegger is geschikt voor graafmachines vanaf 
15 ton eigengewicht en wordt gebruikt voor rioolbuizen met een 
diameter vanaf 300mm. De pinlengte is standaard leverbaar in 2 
varianten; 1400 en 1800 mm. Doordat de pin van de buizenlegger 
compleet is beschermd met onderling uitwisselbare rubber slijtdelen 
worden schades aan de rioolbuis voorkomen. De buizenlegger is 
gemaakt van duurzaam materiaal Hardox, waardoor er een lange 

EEN UITKOMST VOOR IEDERE RIOOLKLUS

levensduur kan worden gegarandeerd. In tegenstelling tot het hijsen 
van rioolbuizen door middel van een ketting lost de buizenlegger 
problemen op met de stabiliteit, biedt de buizenlegger maximale 
veiligheid in het werkgebied en verhoogt deze productiviteit  
aanzienlijk waardoor de investering zichzelf in korte tijd zal  
terugverdienen. De buizenlegger is een hoogwaardig stuk  
gereedschap dat voor iedere rioolklus een uitkomst is.

TYPE BUIZENLEGGER VBL671 VBL671 VBL811 VBL81
Doornlengte mm 1400 1400 1400 1400

Ophanging CA30 CA30 CA40 CA45

Machineklasse ton 16-25 16-25 25-40 25-40

Rioolbuislengte mm 2000 3000 4000 2000 3000 4000 2000 3000 4000 2000 3000 4000

Maximale hefgewicht kg 6000 4000 3000 6000 4000 3000 7500 5000 3750 7500 5000 3750
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VERNIEUWD
Op basis van klantervaringen heeft de buizenlegger enkele  
wijzigingen ondergaan. Zo is er een grotere opening voor de  
rioolbuiskraag doorgevoerd waardoor de buizenlegger makkelijker  
in de buis kan worden gestoken. Verder zijn de slijtdelen nu zo  
aangepast dat deze onderling uitwisselbaar zijn en is tevens op de 
onderzijde een slijtblok gemonteerd waarmee rioolbuizen kunnen 
worden aangedrukt.

KENMERKEN VBL
1. Grotere opening, meer ruimte voor rioolbuiskraag 
2. Doorn bekleed met verwisselbare en uitwisselbare PU slijtdelen welke de buis beschermen tegen beschadigingen 
3. Blok voor het aanduwen van rioolbuizen 
4. Scharnier zorgt voor kortere werkafstand en betere stabiliteit hierdoor meer veiligheid 
5. Pin vervaardigd uit slijtvast Hardox 
6.  Kopplaat kan in 4 standen worden gemonteerd waardoor het werk vanuit verschillende hoeken  

kan worden uitgevoerd 
7. Voorzien van kopplaat met snelwisselophanging naar keuze
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VERACHTERT NEDERLAND BV

PARTS
Wij leveren onderdelen en slijtdelen van de beste merken en met 
de beste kwaliteit. Dit is essentieel voor een lange levensduur van 
uw Work Tools. In ons magazijn liggen de meest voorkomende 
onderdelen en slijtdelen op voorraad.

SERVICE OP MAAT
Door middel van onze ruim opgezette werkplaats kunnen wij al uw 
herstelwerkzaamheden snel en vakkundig uitvoeren. Indien gewenst 
komen wij de Work Tool op locatie ophalen en voorzien wij u 
tegelijkertijd van een tijdelijke overbrugging zodat u gewoon verder 
kunt werken. Mocht u service op locatie nodig hebben dan kunt u 
een beroep doen op onze buitendienstmonteurs die 24 uur per dag 
voor u klaar staan.

UW PARTNER IN WORK TOOLS
Hebt u interesse in de aanschaf van een nieuwe of gebruikte Work 
Tool, of wilt u een Work Tool huren? Bel ons dan 073 640 41 11.  
Voor ieder werk hebben wij de juiste Work Tool!

Als Specialist in Work Tools bieden wij onze uitrustingsstukken 
aan met een uitgebreid servicepakket dat alles omvat. Van advies 
op locatie tot de aftersales en ondersteuning bij onderhoud en 
reparaties. 

MAXIMAAL RENDEMENT
Alle producten worden in samenspraak met onze klanten optimaal 
afgestemd op de graafmachine of wiellader en de uit te voeren 
werkzaamheden om maximaal rendement te behalen. Zo bespaart u 
brandstof en werkt u nog efficiënter door onze Work Tools.

VOOR IEDERE SECTOR EEN OPLOSSING
Verachtert is een begrip in uitrustingsstukken voor de sector Grond- 
Weg- en Waterbouw, Sloop & Recycling en Op- en Overslag. Onze 
jarenlange ervaring komt tot uiting in de vele lange termijnrelaties 
waar wij met onze klanten aan blijven bouwen. 
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