
 

 
 

 

  
 

 
 

Oskam Verhuur & Grondverzet BV 
Sinds begin jaren ’90 is Oskam BV actief in de grondverzet sector. 

De afgelopen jaren is het bedrijf sterk gegroeid en heeft hiermee een 

uitgebreid en modern machinepark. Dagelijkse draaien er veel kranen, 

shovels, knikdumpers, trekkers en vrachtwagens. Onderstaand krijgt u een 
beeld van de mogelijkheden: 

 
 

Kranen 
Ons kranenpark, rups- en mobiele kranen, varieert van 3,5 tot 45 ton. 

Gieklengtes tot 18 meter behoren tot de mogelijkheden. De merken kranen 

die wij hebben draaien zijn: Komatsu, Hitachi en JCB. Alle machines zijn 
standaard voorzien van brede bak, dieplepel en palletvorken. Op verzoek 

kunnen de volgende uitrustingsstukken worden meegenomen: Kantelbak, 
knijperbak, vleugelbak, baggerbak, verlenggiek, sloop-/sorteergrijper etc. 

Iedere maat kraan waar wij over beschikken is uitgevoerd met een overdruk 

cabine. Ook hebben wij een aantal kranen met 3D GPS machinebesturing! 
 

 

Shovels 
De Volvo L70 shovels die wij gebruiken zijn standaard uitgerust met een 

dichte bak, riekbak en palletvorken. Op verzoek kan een stenenklem of 
laser-apparatuur meegenomen worden. Ook kunnen er shovels met 

overdruk worden geleverd en is één van onze shovels uitgerust met 3D GPS 
machine besturing! 

  

Tevens worden onze shovels gebruikt voor het inkuilen van maïs en gras. 
 

 
Knikdumpers 

Voor voornamelijk het transporteren van zand beschikken we over Volvo 

knikdumpers. Deze machines zijn zeer snel, wendbaar en hebben een grote 
laadcapaciteit. De zes-wiel-aangedreven machines zijn zeer geschikt om in 

de zandbaan te rijden, ze kunnen hier geladen hoge snelheden halen. Alle 
knikdumpers zijn uitgevoerd met een overdruk cabine. 

 
 

Trekkers 

Voor werkzaamheden in de grondverzet maken we ook gebruik van trekkers 
met verschillende werktuigen. Voor het transport van bulkgoederen hebben 

we trekkers met twee- en drie-assige kippers beschikbaar, de inhoud van de 
bakken varieert van 10 tot 25 m3. Veel kippers zijn standaard uitgevoerd 

met milieukleppen. Voor verdichting, nat houden van de baan of transport 

van vloeibare producten beschikken wij over waterwagens met een inhoud 
van 15 tot 25 m3.  

  
Verder beschikken we over de volgende werktuigen: Rolbezems, 

kilverbakken, frezen, rotorkopeggen, zaaimachines etc. 
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Oprijwagens & diepladers 

    Voor het transport van machines hebben wij verschillende     
Nooteboom dieplader combinaties (waaronder een 4-assige eurodieplader). 

Deze kunnen gewichten verzetten tot 60 ton. Voor het transport van mini- 
en midigravers beschikken we over oprijwagens, welke machines kunnen 

transporteren tot 8 ton. 

 
 

Knijperauto’s, kipauto’s en kiptrailers 
Het transporteren van bulkgoederen kunnen wij ook met vrachtwagens 

uitvoeren. Hiervoor gebruiken wij: Ginaf 8x8 en 10x8 WS kipauto’s, Scania 
trekkers met kiptrailers en MAN 6x6 Knijperauto’s. De vrachtwagens met alle 

assen aangedreven beschikken over uitstekende terreineigenschappen; 

grote wielen en veel bodemvrijheid. 
  

De 6x6 knijperauto’s kunnen worden uitgevoerd met: Knijperbak en 
stenenklem. De knijperbak is uit te voeren met: Rijplaat- en 

betonplaathaken 

 
 

3D GPS machinebesturing 
Oskam heeft diverse kranen en een shovel uitgerust met 3D GPS 

machinebesturing. Op deze manier kan u uw digitale bestanden koppelen 
aan onze machinebesturing. Omdat er gewerkt wordt met Move RTK zijn wij 

niet afhankelijk van een basisstation van u en ook kunnen wij via internet 

bestanden toevoegen, verwijderen en hoeveelheden aflezen. Dankzij de 
machinebesturing kunnen wij voor u op de millimeter nauwkeurig uitgraven  

en afwerken van: cunetten, wegen, sloten, natuurgebieden, dijken etc. 
 

 

Beschoeiing 
Voor het zetten van beschoeiing kunnen wij u voorzien van de juiste 

materialen voor de juiste omgeving met gemotiveerde mensen waardoor er 
een vakkundig resultaat behaald wordt. Beschoeiing zetten wij om oevers en 

slootkanten te beschermen tegen instorting en om het onderhoud eraan 

nihil te houden. Aanbreng van beschoeiing kan cruciaal zijn voor het behoud 
van uw tuin, akker of eiland.  
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