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DE FUNDERINGSWERKERS
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geen extra wapening inbrengen en is een snelle uitvoering
gegarandeerd. De micropaal
wordt de grond ingeboord
onder constante toevoer
van een watercementmengsel waardoor de grond wordt
vermengd met de aanwezige
grout. De grillige vorm van de
micropaal zorgt voor het hoge
draagvermogen van dergelijke palen”, licht Timo toe.

Eigen transport
Hilda, Timo & Guido Dupont

Klanten van Dupont nv uit Hasselt konden
altijd al kiezen uit een breed assortiment
aan funderings- en beschoeiingstechnieken.
Door recente investeringen werd de
kwaliteit en de productiviteit van de
technieken nog gevoelig verhoogd.

Zaakvoerder Timo Dupont
legt uit dat stilstaan geen optie
is. “Wij willen ons manifesteren in een nog hoger marktsegment om een antwoord
te bieden op de uitdagingen
van de toekomst. Door het
aanbieden van een goede
prijs/kwaliteit slagen we erin
om ieder jaar te groeien.”

Secanswanden tot
17 meter diep
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In het segment van de
secanspalenwanden kocht
Dupont nv een Bauer boormotor type DKS 50/140 aan
met een bijhorende boorbuisuitrusting van diameter 520
mm. Daardoor kunnen secanswanden worden uitgevoerd
tot een diepte van 17 meter.
Die uitrusting wordt voornamelijk ingezet bij de nieuwste
boormachine Bauer BG24H.

Hydraulische
palenkraker
Voorts deed Dupont nv een
investering in een hydraulische palenkraker. Timo
Dupont: “Dit laat ons toe
om op een zeer efficiënte
manier de geboorde palen op
de juiste hoogte op een stijlvolle en propere manier af te
kappen. De zware manuele
arbeid kunnen we zo vervangen door een snelle en minder
werfvervuilende uitvoering.”

Micropalen
De techniek van micropalen
wordt gebruikt voor het versterken van bestaande funderingen, voor het aanbrengen
van diepfunderingen op moeilijk bereikbare plaatsen, en ook
als trekpaal om de waterdruk
op ondergrondse constructies op te vangen. “Op basis
van de opgegeven belasting
berekenen onze technici de
diameter, lengte en het aantal micropalen. Door gebruik
te maken van oerdegelijke
Duitse boorstangen en boorkronen moeten we naderhand

Timo benadrukt ook dat flexibiliteit meer dan ooit een
troef is van de onderneming.
“Daarom hebben wij de afgelopen tijd verder geïnvesteerd
in ons transportmateriaal. Zo
zijn we minder afhankelijk
van derden, kunnen we alles
in eigen beheer uitvoeren en
verzekeren wij onze klanten
een uitstekende service.”

Goed opgeleid
Dupont nv doet een beroep op
een twintigtal ervaren en goed
opgeleide medewerkers. De
klanten komen voornamelijk
uit de provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant,
maar sporadisch worden ook
opdrachten uitgevoerd voor
Nederlandse klanten. Dupont
nv is houder van een milieuvergunning Klasse 1 en van het
VCA*-certificaat. ��������������
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