
Mudpad MP280
Bentoniet mixen en pompen in ieder terrein 
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MUDPAD
HDD boringen vinden lang niet altijd plaats vanaf de gebaande wegen. Vaak is er 
sprake van moeilijk begaanbaar terrein. Omdat het mixen en pompen vaak vanuit 
een vrachtwagen gebeurt, zijn er allerlei voorzieningen nodig om de boormachine van 
boorvloeistof (Bentoniet/Grout vermengd met water) te voorzien. De rupsaandrijving 
van de Mudpad lost dit probleem op. 

Met de  krachtige techniek van de Mudpad wordt er bovendien veel meer snelheid 
en capaciteit uit een boormachine gehaald. Bovendien wordt de machine minder 
belast omdat de on-board mudpomp geen capaciteit vraagt. De complete unit is 
op afstand bedienbaar, zowel het rijden als het pompen. Ook kunnen de niveaus 
en drukken op afstand worden afgelezen waardoor er veel efficiënter gewerkt kan 
worden.

De mix-pomp machine is voorzien van twee 2.000 liter tanks. Deze tanks hebben 
een glad oppervlak om vuilophoping tegen te gaan. Bovendien zijn ze zodanig 
vorm gegeven dat er efficiënt gebruikt wordt gemaakt van de ruimte. Het mixen en 
pompen van de boorvloeistof kan per tank of beiden tegelijk. Voor het reinigen en 
schoonhouden van de HDD apparatuur is er een hogedrukspuit (15 l/min - 200 bar) 
geïnstalleerd.

MUDPAD
Zelfrijdende mix-pomp 
unit voor Bentoniet op een 
rupsonderstel voor alle 
terreinomstandigheden. 
Met de bedieningscompo-
nenten op een ergonomi-
sche werkhoogte. Voorzien 
van een op afstand be-
dienbare rupsaandrijving, 
pompbediening en 
drukaflezing.



Specificaties

• Mixen en pompen in ieder terrein
• Efficiënter en meer ergonomisch werken
• Afstandsbediening voor het rijden en het 

bedienen van haspel
• Aparte afstandsbediening voor de operator 

van de boormachine
• Hoogwaardige componenten
• Stage 5 motor (superstil)G
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Website

E-mail

Tankcapaciteit Twee x 2.000 liter

Aandrijving Rupsaandrijving

Bediening Afstandsbediening
(rijden, haspel en 
regeling boorvloeistof)

Motor Stage 5 dieselmotor

Mixpomp (Victor) 80 m3/uur

Mudpomp (hogedruk) 280 l/min 70 bar
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