
• Midden de negentiger jaren door Vulkatec 
ontwikkelt, om het verloop op de bouwplaats te 
versnellen.

• Pompt pneumatisch lava, grind, extensief- en 
intensief substraten

• Omdat het zo goed functioneert, werd het door 
de concurentie gekopieerd, zonder dat ze de 
capaciteit van de Turbolift bereiken.

• Kan 30 t substraat (27-35 m³) binnen 
1,5-2 uur op een dak blazen. 
→ is bijv. ongeveer 230-450 m² extensief dak

• Bied door het  Nabrenger systeem de 
mogelijkheid tot wel 4 silo´s per dag via een
slang op een dak te blazen. 

• In de regel één aanspreek partner voor de gehele
levering

Silo levering
Het Turbolift-systeem



Het Turbolift systeem

Basis  Silo levering

• Losplaats van de Silo vroegtijdig bepalen
• Staanplaats , eventueel vergunning aanvragen bij de gemeente
• Losplaats in afwezigheid  bij deTurbolifts® tegen onbevoegd gebruik beschermen 
• Voorschriften  ten behoeve van  omvallen/neerstorten  in acht nemen.
• om een soepel verloop op de bouwplaats mogelijk te maken, vormen de verwerkers en onze 

chauffeur  een Team! 
• Voor begrip  éénduidige  handsignalen met de Turbolift®-chauffeur afspreken of mobilifoons 

gebruiken 
• Glas oppervlakken voor steenslag beschermen. In het bereik van een dakrand  geparkeerde 

voertuigen moeten verplaatst worden of ook voor steenslag te beschermen
• We adviseren  minimaal een tweede persoon voor de zekerheid aan de slang.
• Slangen  op- en afbreken word in samenwerking met de Turbolift®-chauffeur door het 

verwerkend personeel gedaan.

• Staanplaats en inrit moeten  met een  40 ton vrachtauto  berijdbaar zijn 
(8t aslast/ 16-18m lengte)

• Bij de inrit de doorrijhoogte en –breedte controleren
(Breedte Turbolift® ca. 2,55m/ hoogte van de Silo oplegger ca. 4m) 

• Standplaatsen met bovenleidingen en bomen dichtbij zijn ongeschikt
(Kiephoogte silo: ca. 10-12m)

4 m

16-18 m

10-12 m



• Veiligheid  voorschriften inzake val
zekering beachten

• Slangen rechtlijnig neerleggen of
bochten in grote radius leggen

• Voetgangers is de aanwezigheid van 
de gevarenzone te verbieden

• Slang bij de beweging op het  dak niet
knikken

• Het is aangeraden, indien mogelijk  
altijd een tweede of derde persoon
aan de slang te hebben staan

• Slangen bij  het afbreken  niet van het 
dak te gooien.

De slang ligging
Het Turbolift systeem

Slangfixerung met touw/spanband aan de 
koppelstukken voor het  opvangen van de  
trekkrachten

Doorsnee doorknik aan de dakrand



Reklamatie/ schade: 
• Reklamaties zijn rechtstreeks aan de chauffeur te melden en op de leverbon te vermelden.
• Schade, die door de Turbolift® die tijdens de levering zijn  veroorzaakt moet ook worden vermeld

op de leverbon en tevens de vorm van de schade worden beschreven.
• Vraag op,korte termijn een statement aan.
• Schade aan gebouwen, en verplaatsbare goederen en  persoonlijk letsel, die door niet opvolgen van 

de „Checklijst Turbolift®-aanvoer“ ontstaan, worden door Vulkatec niet geaccepteerd.

Belangrijke aanwijzingen

• Na het stopzetten van de materiaalstroom komt het nog tot een rest uitloop van de 
slangen. Daarom is het wenselijk het stopzetten met een tijdige voorloop te plannen. Slang 
tot volledige leegloop vast te houden.

• Als de materiaalstroom door het afknikken van de slang  onderbroken is , dan is er rekening
mee te houden dat het bij het  „vrijblazen“ van de slang tot ongecontroleerde
slagen/klappen van het uitblaas einde voeren kan .

• In het bijzonder in de zomer maanden kan er bij het blazen tot  ongewenste stof
ontwikkeling komen.

• Om  dit te verhinderen, moet er altijd een water aansluiting voorzien zijn. De Waterinjektie
volgt in de regel tussen de laatste en één na laatste slang via een GK-Koppeling. 
Uitzonderingen : bij grind en  splitt

Het Turbolift systeem

Water aansluiting in het begin van de  
Slang alleen voor  grind en Splitt 
(doorvoerhulp)

Water aansluiting aan het einde van de  Slang in 
verschillende grote mogelijk  voor alle substraten, 
zand en grindsoorten (stofverhindering)



1.

De Turbolift® transporteert
het materiaal just in time 
naar de bouwplaats

2.

De Turbolift® blaast het
materiaal uit

3. 

De nabrenger (vrachtauto
zonder compressor) rijd
met de volgende Silo naar
de bouwplaats

4. 

De Turbolift® wisselt tijdig
de lege Silo met de 
nabrenger en neemt de 
volle silo over.

5. 

De Turbolift® blaast nu de 
volgende Silo leeg. En de 
nabrenger vult de lege silo
weer op de laadplaats
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Het  Transport naar de bouwplaats
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Een vloeiende
afloop zonder
lange stilstand 

tijd en kosten 
besparing

Tot  wel vier 
Leveringen per  
dag mogelijk
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