Lodewikus staat
voor maatwerk
Klant geheid beter af

Productgroepen Lodewikus Voorgespannen Beton:
Standaard heipalen
Projectmatig geproduceerde heipalen
Voorgespannen liggers

Rimob-elementen
Voorgespannen vloerplaten

Het leveren van de beste kwaliteit en het
meedenken met de klant zijn voor de medewerkers van Lodewikus dé uitdaging. Dat
dat werkt, bewijzen KOMO-certificering van
alle producten en de NEN-EN-ISO 9001-certificering van het bedrijf. En natuurlijk de
vele projecten die naar tevredenheid van
opdrachtgevers worden uitgevoerd.

Lodewikus Voorgespannen Beton staat voor maatwerk. Het
brede productassortiment, gegarandeerde kwaliteit, k ennis
van zaken, snelle levering en de mogelijkheid de klant de
zorg voor een heel project uit handen te nemen heeft al
vele opdrachtgevers overtuigd. In de industrie, de agrarische
sector, de utiliteits- en woningbouw en natuurlijk de grond-,
weg- en waterbouw.

Treinen razen voort dankzij Lodewikus
Grote infrastructurele werken zijn een kolfje naar de
hand van Lodewikus Voorgespannen Beton. Zo denderen treinen over het traject tussen Vleuten en het
Amsterdam-Rijnkanaal en rijden auto’s en vrachtwagens over de viaducten in de vernieuwde Randweg
Eindhoven en Rondweg ‘s-Hertogenbosch (snelweg A2)
dankzij producten van Lodewikus. De hogesnelheidstreinen op de HSL-Zuid tussen Amsterdam en de grens met
België halen hun 300 kilometer per uur mede dankzij
palen, geleverd door een bedrijf dat snelheid hoog in
het vaandel heeft.

De productie van heipalen is één van de specialiteiten van
Lodewikus. Het bedrijf levert heipalen in elke gewenste
diameter (van vierkant 18 tot en met vierkant 50 centimeter) en lengte (van 2 tot zo’n 40 meter). Een specialiteit van
Lodewikus op dit terrein is de zogenoemde koppelheipaal,
die kan worden gebruikt als de gewenste lengte van de
palen koppeling noodzakelijk maakt. Verder levert het bedrijf
de ribbelheipaal, voorzien van horizontale ribbels. Deze zorgt
voor een hogere verankeringssterkte. De stortvloer heeft
dankzij de ribbelheipaal een betere hechting. Tot slot behoort
de Eco-heipaal op basis van betonpuingranulaat tot het
assortiment.
Brug- en viaductliggers zijn een ander vast onderdeel van het
assortiment. Ze kunnen worden geproduceerd voor over-

spanningen tot 45 meter. Voor kleinere overspanningen
zijn er plaatliggers en mini T-liggers; grotere afstanden
kunnen worden overbrugd met omgekeerde T-liggers of
kokerliggers. Bij deze laatste hebben opdrachtgevers de
mogelijkheid te kiezen voor een verlopende constructiehoogte. Daardoor oogt het dek van een brug of viaduct
slanker en esthetisch fraaier. Een bijzonder product voor de
GWW-sector vormen de exclusief bij Lodewikus geproduceerde Rimob-beveiligingselementen die vaak worden gebruikt op
snelwegen. Rimob staat voor Rimpelbuis Obstakelbeveiliger.
De verplaatsbare elementen worden toegepast op plaatsen
waar geen ruimte is voor een geleiderail terwijl toch een wegafscheiding noodzakelijk is. Rimob-elementen worden dan
ook vaak gebruikt wanneer er aan de weg wordt gewerkt.
Voorgespannen vloerplaatelementen voor de utiliteitsbouw
completeren het assortiment van Lodewikus. De maximale
overspanning varieert met de dikte van het element, dat
maximaal 240 centimeter breed is.
Zo ontstaat een productengamma waarmee Lodewikus
Voorgespannen Beton elke opdrachtgever geheid beter van
dienst kan zijn.

Lodewikus
geheid beter
Palen, liggers en platen
van de bovenste plank
Kwaliteit en snelheid. Dat zijn de kenmerken
die Lodewikus Voorgespannen Beton in Oosterhout hoog houdt. Het bedrijf staat vooral
bekend als producent van heipalen, maar
fabriceert daarnaast ook brug- en viaductliggers en voorgespannen vloerplaten. Bovendien is Lodewikus de enige in Nederland die
Rimob-beveiligingselementen produceert.
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Lodewikus bedient de markt sinds 1983 met de beste producten tegen concurrerende prijzen.
Een strenge ingangscontrole van grondstoffen is essentieel in het leveren van kwaliteit. Net als de
gecertificeerde betoncentrale op eigen terrein van waaruit beton snel en constant wordt aangevoerd.
Eén van de langste spanbanen van Nederland (240 meter) zorgt ervoor dat efficiënt kan worden
geproduceerd. De 45 medewerkers zijn flexibel inzetbaar en kundig. In combinatie met de in het
bedrijf aanwezige kennis op het gebied van funderingstechniek maakt dat Lodewikus een partner
van formaat. In overleg met de klant levert het bedrijf een totaalproduct. Met andere woorden:
ontwerp, tekeningen en berekeningen, productie, transport, montage en heiwerk in één hand.

