
    Demodag Engcon Tiltrotator  
    én SITECH GPS-Systeem

Locatie Demodag:
Lekdijk west
Nieuwegein zuid (A2-afslag 10)
Project Martens en Van Oord
 
Aanvang 10:00 tot 16:00
 
Voor een hapje en een  
drankje hebben wij gezorgd!

Zaterdag, 30 Augustus 2014

  UITNODIGING
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Engcon tiltrotator
Onbegrensde rotatie en een 
maximale kanteling van 40º- 45º.
Tijd- en mankracht besparing,
verhoogd de productiviteit en 
flexibiliteit.

SITECH GPS-Systeem 
Nauwkeuriger en productiever 
werken. GCS Flex systeem in  
combinatie met een eenvoudige 
meetset, is dé oplossing voor 
(mobiele) hydraulische  
graafmachines van ondernemers 
die willen starten met het  
werken via GPS.



Verachtert Nederland is al ruim 10 jaar  
dealer van Engcon draaikantelstukken. 
Vandaag de dag is de tiltrotator niet meer 
weg te denken in de GWW-sector. Er wordt 
door de opdrachtgevers steeds vaker 
gevraagd om machinisten die een tiltrotator 
gebruiken aan de graafmachine. 

De tiltrotator maakt het werk gemakkelijker 
en veiliger voor de machinist. De machine 
heeft slechts weinig ruimte nodig en hoeft 
minder verplaatst te worden. U kunt de  
verschillende werkzaamheden sneller en  
efficiënter uitvoeren met grotere precisie.  U 
zult merken dat de productiviteit bij iedere 
klus toeneemt. U werkt niet alleen sneller, 
maar ook het brandstofverbruik zal afnemen.

Onze tiltrotators zijn leverbaar voor (mobiele) 
graafmachines van 1,5 tot 30 ton  
eigengewicht en kunnen met verschillende 
besturings- & snelwisselsytemen worden 
uitgevoerd. Altijd specifiek afgestemd op het 
aantal hydraulische functies van uw  
graafmachine. Kom langs op onze demodag, 
wij willen graag aan u demonstreren wat 
voor kansen en voordelen het gebruik van 
een tiltrotator kan bieden voor uw bedrijf!

De Engcon tiltrotator, een bewezen concept!

SITECH Nederland levert al sinds de 
introductie van 3D machine besturing de 
meest geavanceerde oplossingen voor  
grondverzet en wegenbouwmachines om te 
werken met GPS positiebepaling.

Dit werd vooral ingezet op graafmachines op 
grotere projecten maar we zien steeds vaker 
dat het werken in 3D gemeengoed begint te 
worden. Toch bleef de vraag bestaan hoe we 
de voordelen van deze besturing kunnen  
benutten op kleinere projecten waar geen 
digitale data beschikbaar is. De oplossing is 
GCS Flex. De naam zegt het al, een flexibel 
systeem waarbij ook zonder tekening met 
GPS plaatsbepaling kan worden gewerkt.

We willen graag aan u demonstreren wat 
de voordelen kunnen zijn bij het gebruik 
van een Trimble GCS Flex systeem voor uw 
werkzaamheden.
 
SITECH, your productivity partner for  
lasting success!  

SITECH Nederland B.V.
Heesakkerweg 11, 5721 KM Asten

T +31(0) 4 93 68 10 00
info@sitech-nederland.com, www.sitechsolutions.nl

Verachtert Nederland B.V.
De Bloemendaal 8, 5221 EC ‘s-Hertogenbosch

T +31(0) 73 640 41 11
info@veraned.nl, www.veraned.nl
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