
Hoe maakt de  
Pile Pusher Pro  

het verschil?



TOEPASSING HOOGKWALITATIEVE PREFAB PAAL

In het verleden heeft de gemeente Hoogeveen veel kwaliteitsproblemen gehad met ‘in de grond gevormde 
paalsystemen’ (vibropalen en boorpalen met groutinjectie). Het funderen met prefab betonpalen (72 st. à 23 m) 
biedt daarentegen wel de gewenste kwaliteit. Als dan ook nog eens pal naast een zorgcomplex voor minder 
validen gefundeerd moet worden, is de keuze voor de Pile Pusher Pro evident, omdat het gewenste 
kwaliteitsniveau zonder overlast wordt behaald. 

Elke Pile Pusher Pro is uitgerust met een data-
acquisitiesysteem: de indrukkracht,- diepte en 
-snelheid worden real-time gemeten en geregistreerd. 
De geregistreerde data levert waardevolle input voor 
berekeningen van het paaldraagvermogen, conform 
NEN 9997-1 (2016). Een proeve van bekwaamheid  
per ingedrukte paal én toetsing van het ontwerp. 

In Delft is de Sint Sebastiaansbrug vervangen.
De hoofdaannemer had de voorkeur om de hoog- 
kwalitatieve prefab betonpaal toe te passen. Maar wat 
als je middenin de historische binnenstad op de grens 
met de oude TU-wijk zonder overlast moet funderen? 
Onze klant Drukpaal.nl bood uitkomst.  

Voor de op- en afritten van het brugdek zijn de paal- 
matrassen (420 palen; 22 m. lengte) zonder enige overlast 
aangebracht. Doordat elke paal in feite wordt proefbelast 
kon nu ook het funderingsontwerp met betrouwbare data 
doorlopend worden getoetst en konden er maatregelen 
worden getroffen bij afwijkingen. 

GEEN TRILLINGEN,  
GEEN GELUIDSOVERLAST

In het historische centrum van Schagen zijn de funderings-
palen van twee appartementencomplexen de grond 
ingedrukt; in ca. drie weken tijd 154 prefab betonpalen 
met een gemiddelde lengte van 22 meter. Omdat vlak 
naast bestaande bebouwing gefundeerd moest worden, 
is het zij-indruksysteem (side piler) ingezet. Voor de 
aannemer was de keuze voor deze fundeermethode 
ingegeven door de onmiskenbare voordelen van de  
Pile Pusher Pro: geluidsarm en trillingvrij. 

Een ander mooi voorbeeld is bij Accsys Technologies 
in Arnhem. Een aantal palen werd door de side piler  
op 80 cm naast een belending geluidsarm en trillings-
vrij de grond ingedrukt. Ondertussen kon het naast 
gelegen en voor trillingen gevoelige productie-
proces ongestoord doorgaan.  

Side piler
Tot nu toe zijn ruim 3.600 palen de grond ingedrukt 
door Drukpaal.nl. De data van gerealiseerde 
projecten zijn geanalyseerd en verwerkt in een 
technische paper. Geïnteresseerd? Vraag de Geïnteresseerd? Vraag de 
technische paper aan.technische paper aan.

PROEFBELASTING VAN ELKE PAAL DOOR EXTRA DATA



LAAG ENERGIEVERBRUIK EN 
LAGE CO2-UITSTOOT

De huidige wetgeving aangaande PFAS leidt 
ertoe dat veel bouwbedrijven in de hele 
bouwketen nadenken over alternatieven om 
CO2-uitstoot te beperken. De Pile Pusher 
Pro kan daar een significante bijdrage aan 
leveren, middels toepassing van een Stage 
IV (of zelfs stage V) powerpack. Dankzij 
een zuinig brandstofverbruik van ca. 15 l/u. 
is de CO2-uitstoot lager dan elke andere 
funderingsmachine. Denk ook hierbij niet 
uitsluitend aan onze fundeermachine, ook de 
prefab betonpaal kan vanuit een CO2-neutrale 
productiefaciliteit worden geleverd. Onze 
bijdrage aan het verlagen van de CO2-uitstoot 
is evident.

Volledig elektrisch inzetbaar
Volledig elektrisch is overigens ook mogelijk. 
Gevoed vanaf het spanningsnet is de Pile Pusher 
Pro de enige funderingsmachine ter wereld 
die volledig elektrisch een fundeerpaal kan 
installeren. Een unieke inbrengmethode met een 
duurzame energiebron. People, Planet & Profit 
zijn de 3 P’s, die niet voor niets de pijlers van 
de drie P’s die de Pile Pusher Pro vormen. 

RELATIEF LAGE OPERATIONELE KOSTEN
Een betrouwbare en robuuste machine met weinig slijtage, 
waardoor de levensduur lang is, draagt bij aan lage opera-
tionele kosten. Ook andere aspecten spelen hierbij een rol. 
Zo is risico-inventarisatie van schade als gevolg van geluid en 
trillingen en het afvoeren van (mogelijk vervuilde) grond niet 
nodig bij toepassing van de Pile Pusher Pro. Ook zijn paal- 
testen overbodig, omdat elke paal volledig wordt proef- 
belast. Al deze argumenten speelden een belangrijke rol  
bij het fundeerproject van Accys Technologies in Arnhem. 
Door de inzet van de Pile Pusher Pro waren de kosten  
laag en was het kwaliteitsniveau hoog.

RELATIEF LAGE 
AANSCHAFKOSTEN MACHINE

Eenvoud en robuustheid van het ontwerp is kort 
samengevat de basis van de Pile Pusher Pro.  
De machine wordt in China gemaakt door een bedrijf 
met jarenlange productie ervaring en een trackrecord 
van 1.500 afgeleverde machines in Azië. Voor de 
Europese markt leveren wij volledig conform de 
Europese wetgeving (CE-markering) en normeringen 
(NEN ISO 16228:1). De expertise van A.P. van den Berg 
ligt op het vlak van technologie voor het verzamelen 
van data over de bodemgesteldheid. Deze expertise 
is toegevoegd aan de Pile Pusher Pro. Eenvoud, 
robuustheid, expertise en jarenlange ervaring maken 
dat de aanschafkosten van een Pile Pusher Pro 
bijzonder aantrekkelijk is voor fundeerbedrijven.

‘People, Planet & Profit zijn 
de 3 P’s, die niet voor niets  

de pijlers van de drie P’s die 
de Pile Pusher Pro vormen’

Waardevolle uitbreiding
“Ik heb mij gespecialiseerd in trillingvrij 
funderingen aanleggen. Dat gebonk van 
heipalen, daar heb ik helemaal niets mee. 
Investeren in een drukpalenmachine was  
voor mij dan ook een logische keuze.  
Het is de perfecte aanvulling op mijn 
boormachines, waardoor ik meer  
verschillende projecten aankan. 
De machine is een enorm gevaarte,  
maar is met klein materieel aan te voeren  
en op veel bouwplaatsen op te bouwen. 
Werken met ingedrukte palen is een nog 
relatief onbekende techniek, maar ik verwacht 
er erg veel van. Opdrachtgevers zijn heel 
enthousiast en komen met vervolgklussen. 
Dat zegt toch veel.”

Marco Hylkema,  
Directeur Hylkema Funderingstechniek,  
eigenaar Drukpaal.nl



A.P. van den Berg GeoTechnology bv
IJzerweg 4 | 8445 PK Heerenveen | 0513 631 355 | pilepusherpro@apvandenberg.nl | www.pilepusherpro.nl

Neem contact op met Sandro Katerberg, 
Sales Engineer.

Fundamenteel beter...
    voor de buurt 

Het indrukken van palen met de Pile Pusher Pro is ideaal voor bouwprojecten 
in de gebouwde omgeving. Het funderen is fluisterstil en er zijn geen 
trillingen die schade kunnen veroorzaken aan omliggende gebouwen 
of infrastructuur.

    voor de natuur 
De Pile Pusher Pro draagt bij aan het duurzaam realiseren van bouwprojecten 
binnen strenge milieunormen en kan zelfs op daartoe geschikte locaties 
volledig elektrisch aangedreven worden. De fluisterstille fundeermachine is 
bovendien een prima keuze voor bouwen in of nabij natuurgebieden.

    voor de betrouwbaarheid 
De hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van de prefab betonpaal staat 
reeds buiten kijf. De Pile Pusher Pro doet daar met een unieke en uiterst 
waardevolle eigenschap nog een schepje bovenop. De machine registreert 
namelijk tijdens het indrukproces diverse operationele parameters, die direct 
gebruikt kunnen worden om het dragend vermogen van de palen en dus  
de fundering te verifiëren.

Fundamenteel betere keuze
De Pile Pusher Pro drukt met speels gemak een prefab betonpaal de grond in. 
Met deze machine kunnen funderingswerken tegen relatief lage bouwkosten 
en in een korte bouwtijd worden gerealiseerd met een uniek hoge kwaliteit en 
betrouwbaarheid. Een logische keuze voor opdrachtgevers en uitvoerders.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

PILE PUSHER PRO

Geen 
trillingen

Laag 
geluidsniveau

Weinig 
onderhoud

300 - 500 m ingedrukte 
paal in 8 uur

Generator of 
netspanning

60 - 1.200 ton 
indrukkracht

Real-time 
registratie

Demontabele 
contragewichten


