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Faber Betonpompen

Betonpomp verhuur, het leveren en aanbrengen van schuimbeton, 

het storten van onderwaterbeton en betonpomp hoogbouw zijn 

de hoofddisciplines van de Faber bedrijven. Opgericht in 1972 met 

inmiddels 70 medewerkers en 40 pompunits is Faber uitgegroeid tot 

Nederlands grootste en modernste betonpomp onderneming.

De werknemers van Faber maken voor onze klanten het verschil. De 

Fabermedewerker luistert naar haar klanten. Aantoonbare kwaliteit, 

capaciteit en � exibiliteit staan wat ons betreft daarbij centraal. Wij 

streven ook naar 100% betrouwbaarheid in al onze diensten, al onze 

leveringen en al onze afspraken. 

Faber Betonpompen is voortdurend bezig met innovaties om u zowel 

nu als in de toekomst nog beter van dienst te zijn!

Wilt u meer weten over Faber Betonpompen, 

bel gerust even en/of ga naar 

faberbetonpompen.nl



Giekpomp M-28/4

Giekpomp M-16/3

Hallenpomp M-31/5

Giekpomp M-36/4 Giekpomp M-42/5 

Giekpomp M-63/5 Giekpomp M-52/5 

Citypomp XXL

Mixerpomp M-24/3 Steady Flow Aanhangerpomp
•  Gelagerde RVS snelklem

•  Afsluiter in de giek

•  Zelfreinigende koppelingen

•  Verlichting in de giek

•  Stortbuizen 50, 80, 100, 125 mm

•  Glijschotels onder betonslang

•  Hoogbouwafsluiter

•  Pulseervrij betonpompen

•  Rondverdeler

•  Schuifafsluiter mallen / wanden

•  Drieweg betonventiel

•   Hoogbouw-verdeelmasten 

20, 24, 28, 32 m

•  Voegen vullen

•  Stortslangen 42, 80, 100, 125 mm

•  Leiding kratten

•  Valonderbreker

•  Drijvende betonleiding

•  Beton Dobber®

•  Storthaak en stortbeugel

De volledige uitrusting 
voor een optimaal resultaat

Voegenpomp Hoogbouwpomp



Beton Dobber®

Beproeft hoogte bewakingssysteem
van de onderwaterbeton

Faber eindvlot
met Beton Dobber®

Betontransport over
water met drijvende 
koppelbare vlotten Storten onder 

brugdelen

Betonafsluiter 
met werklamp

Heipalen, stempels etc.
vormen geen obstakel

Voor inpandige aanvoer
door openingen

Direct vanaf het broekstuk
pompen ook mogelijk

Compleet leidingassortiment 
met giek te plaatsen

Driewegventiel

Glijschotels

Stortbeugel

Slanghaak
Snelklemsysteem
zonder lekkage

Diverse slangsoorten
- 125 mm
- 100 mm
- 80 mm
- 65 mm
- 42 mm

Landleiding met
zelfreinigende snelklemflenzen

Gelagerde RVS snelklem
(montage zonder hamer)

Veilige eindslang
zonder koppeling

Rondverdeler

Uit de giek of uit het
broekstuk pompen

Diverse maten stortpijpen
- 125 mm
- 100 mm
- 80 mm
- 60 mm
- 50 mm

Faber betonafsluiter
met werkverlichting

Kunststof stortbeugel
met valbreker

Schuifafsluiter, 
onderaf vullen van 
wanden en mallen

Verdeelmast
- 20 m
- 24 m
- 28 m
- 32 m

Snel en eenvoudig verhogen
door gatenpatroon

Rondverdeler

Voegenvullen door
42 mm slang

Betonafsluiter
met werklamp

Het vlak afvullen
van kanaalplaat
elementenStijgleiding

- 125 mm
- 100 mm
- 75 mm VerdiepingsbeugelVloerbeugel

Leidingkrat kan met de giek bij het werk
worden gezet

Hoogbouwafsluiter

Pulseervrij pompen

Onderwaterbeton Vloer storten

Wand storten Hoogbouw

De standaard uitrusting van Faber Betonpompen




