
De strijd tussen technische creativiteit en hardnekkige 
natuurwetten bij zwaar transport- en hijswerk. 
Sven Krijgsman, Manager maintenance Mammoet
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MAMMOET

Wereldwijde specialist in horizontaal en verticaal transport
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WERKEN IN EXTREME CONDITIES
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WERKEN IN EXTREME CONDITIES
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GROOTSTE VIJANDEN

• Hitte: Temperaturen tot wel 65 graden Celsius

• Kou: Temperaturen tot onder de - 40 graden Celsius

• Vocht: Luchtvochtigheid van 90-100% 

• Lokale omstandigheden:
- Slechte brandstof

- Communicatie (taalbarrière)

- Licht

- Stof

- Zout

- Wind

- Vijandig/gevaarlijk gebied

- Milieu eisen

- Instabiele ondergrond
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-40 GRADEN CELCIUS

• Componenten

vastgevroren

• Olie dik => langzame

bewegingen

• Add blue bevriest
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-40 GRADEN CELCIUS

• Bevroren diesel

• Filters samen-

gedrukt door 

dikke olie

• Materialen

worden bros

• Accu’s leeg
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+50 GRADEN CELCIUS

• Kabelschijven worden zacht

• Gereedschap wordt heet

• Olie wordt water(dun), vet wordt olie(dun)

• Motoren lopen warm

• Add blue vergaat



9

VOCHT TIJDENS OPSLAG
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ZOUT EN ZAND TIJDENS OPSLAG
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OVERGANG

• Van warm naar koud => oliepeil gezakt tot 

onder minimum niveau => 2000L extra olie

nodig

• Van koud naar warm, verschil 5,36 liter in olie

volume => schade aan componenten
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OVERGANG

• Van buiten naar binnen rijden: Bijna 2 bar verschil (op 10bar)

• Gevolg voor 1400 aslijnen => 5600 banden oppompen
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MAMMOET EQUIPMENT

Om met al deze verschillende condities veilig om te kunnen gaan, heeft

Mammoet een aantal verschillende mogelijkheden

• Gemodificeerd kopen direct van de leverancier (MOTS)

• Modificatie ontwerpen en bouwen samen met leverancier (GOTS)

• In eigen beheer ontworpen en gebouwd met commerciele componenten

(NOTS)

• Gemodificeerd kopen direct van leverancier, maar alsnog een eigen modificatie

toevoegen (EMOTS, Enhanced Modified Off The Shelf)
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MAMMOET TECHNEUTEN
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MAMMOET TECHNEUTEN
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OPLOSSINGEN OPSLAG/OVERGANG

• Cylinders voorzien van hogere kwaliteit beschermingslaag

• Droog, maar wel geventileerd opslaan

• Zonnepanelen om accu’s op peil te houden

• Accumulatoren om niveauverschil vloeistoffen op te vangen
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OPLOSSINGEN KOU

• Motoren warmhouden middels ‘opofferingsmotoren’

(‘Kidney’ system)

• Componenten warmhouden middels verwarmings-

elementen en flush-systemen

• Equipment ‘s nachts warmhouden in tenten

• Alle componenten nakijken op geschiktheid hevige kou
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OPLOSSINGEN HITTE

• Geavanceerde koelsystemen op motoren met variabele spoed fan systemen

• Airconditioning voor alle warmtegevoelige componenten

• Stalen schijven en/of meer modern kunststof materiaal
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