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STAMPER

Marktleider in compact 
verdichtingsmaterieel
Topkwaliteit met een lange levensduur

De Bomag trilstampers- en platen zijn ideaal voor dagelijks gebruik in smalle 
omstandigheden. De machines zijn zo ontwikkeld dat ze eenvoudig te bedienen, 
robuust en degelijk gebouwd zijn. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn essentieel in  
deze producten. Er wordt continu gewerkt aan technische verbetering van de  
trilplaten en meer bedieningscomfort voor de gebruiker.

Ontdek meer op kemp-groep.nl, hansvandriel.nl en www.debruycker-kemp.be  
of breng ons een bezoek.

Gewicht: 58 kg
Vermogen: 2,8 kW
Werkbreedte: 230 mm
Emissienorm: Stage 5

BT 60
Gewicht: 68 kg
Vermogen: 2,8 kW
Werkbreedte: 280 mm 
Emissienorm: Stage 5

BVT 65
Gewicht: 68 kg
Vermogen: 2,8 kW
Werkbreedte: 280 mm
Emissienorm: Stage 5

BT 65
Gewicht: 81 kg
Vermogen: 3,1 kW
Werkbreedte: 330 mm
Emissienorm: Stage 5

BT 80 D



      Beschermende kap
Bomag trilstampers zijn een-
voudig te bedienen en robuust 
gebouwd met een construc-
tie rondom ter bescherming 
van de motor en tegen vuil 
van buitenaf. Standaard zijn 
de trilstampers voorzien van 
uren- & motortoerenteller met 
service indicatie. Tevens heeft 
de stamper twee lucht- & twee 
brandstoffilters en carterolie 
niveaubeveiliging met LED. 

Bomag; marktleider
Bomag mag zich niet voor niets al meer dan 
60 jaar dé marktleider in grond-, weg- en 
waterbouw noemen: het verdichtingsmaterieel 
is van absolute topkwaliteit. 

     Smalle ruimtes
Bomag trilstampers- en platen 
zijn ideaal voor dagelijks 
gebruik in smalle omstandig-
heden. De machines zijn zo 
ontwikkeld dat ze eenvoudig te 
bedienen, robuust en degelijk 
gebouwd zijn. Kwaliteit en be-
trouwbaarheid zijn essentieel 
in deze producten. Er wordt 
continu gewerkt aan technische 
verbetering van de trilplaten en 
meer bedieningscomfort voor 
de gebruiker.

     Transportwielen (optioneel)
Bomag levert 4-takt trilstampers met een eigen gewicht van 58,0 tot 
81,0 kg. Om deze stampers goed te vervoeren, kunnen de speciale 
transportwielen worden ingezet.



TRILPLAAT

Eénrichtingstrilplaten 
Compacte eenrichtingstrilplaten 
voor de kleinere klussen

Gewicht: 47 kg
Vermogen: 2,1 kW
Werkbreedte: 300 mm
Emissienorm: Stage 5

BVP 10/30
Gewicht: 65 kg
Vermogen: 2,6 kW
Werkbreedte: 350 mm
Emissienorm: Stage 5

BP 10/35
Gewicht: 72 kg
Vermogen: 2,6 kW
Werkbreedte: 400 mm
Emissienorm: Stage 5

BP 12/40
Gewicht: 72 kg
Vermogen: 2,9 kW
Werkbreedte: 500 mm
Emissienorm: Stage 5

BVP 12/50 A
Gewicht: 82 kg
Vermogen: 2,6 kW
Werkbreedte:  500 mm
Emissienorm: Stage 5

BP 12/50 A
Gewicht: 83 kg
Vermogen: 2,6 kW
Werkbreedte: 360 mm
Emissienorm: Stage 5

BVP 10/36

Met circa 15 BOMAG dealers is Nederland compleet afgedekt en is er 
ook altijd een service locatie bij u in de buurt. BOMAG is al meer dan 60 
jaar marktleider in de grond-, weg- en waterbouw en continu bezig om de 
machines technisch te verbeteren en nog meer bedieningscomfort voor  
de gebruiker te realiseren. Het Bomag leveringsprogramma bestaat uit 
machines van absolute topkwaliteit met een lange levensduur. Bomag is 
wereldwijd de nummer 1 in verdichting!
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    Comfortabele bedieningsbeugel (optioneel)
De BP trilplaten zijn licht van gewicht, makkelijk te bedienen en zijn 
eenvoudig mee te nemen door de afneembare bedieningsboom en 
robuuste bescherming rondom, die ook als handgreep kan dienen.

     Opties
De opties zijn beperkt tot de 
meest voorkomende toepas-
singen, zoals een vulcolanmat, 
transportwielen voor eenvoudig 
transport en een watertank (7 L) 
voor asfalt werkzaamheden.

Middenbeugel (optioneel)

    Betrouwbaarheid
Hoewel de BP- en BVP trilplaten 
ontwikkeld zijn voor de lichtere 
werkzaamheden,  zijn zoals bij 
alle Bomag trilplaten ook bij 
deze budgetplaten,  kwaliteit en 
betrouwbaarheid essentieel.

     Slijtvaste plaat
Voor de meest voorkomende werkzaamheden 
heeft Bomag drie budgetplaten ontwikkeld, de 
BVP platen. Deze platen zijn met name geschikt 
voor licht tegelwerk en in de groenvoorziening.

Gewicht: 91 kg
Vermogen: 3,6 kW
Werkbreedte: 450 mm
Emissienorm: Stage 5

BVP 18/45
Gewicht: 95 kg
Vermogen: 3,6 kW
Werkbreedte: 500 mm
Emissienorm: Stage 5

BP 20/50
Gewicht: 109 kg
Vermogen: 3,1 kW
Werkbreedte: 500 mm
Emissienorm: Stage 5

BP 20/50 D
Gewicht: 108 kg
Vermogen: 3,6 kW
Werkbreedte: 500 mm
Emissienorm: Stage 5

BP 25/50 
Gewicht: 122 kg
Vermogen: 3,1 kW
Werkbreedte: 500 mm
Emissienorm: Stage 5

BP 25/50 D
Gewicht: 104 kg
Vermogen: 3,1 kW
Werkbreedte: 450 mm
Emissienorm: Stage 5

BVP 18/45 D



TRILPLAAT

Tweerichtingstrilplaten 
De BPR-serie: Trilplaten met 
een slagkracht van 2,5 tot 10 ton

Gewicht: 135 kg
Vermogen: 3,6 kW
Werkbreedte: 400 mm
Emissienorm: Stage 5

BPR 25/40
Gewicht: 150 kg
Vermogen: 3,1 kW
Werkbreedte: 400 mm
Emissienorm: Stage 5

BPR 25/40 D
Gewicht: 140 kg
Vermogen: 3,6 kW
Werkbreedte: 500 mm
Emissienorm: Stage 5

BPR 25/50
Gewicht: 155 kg
Vermogen: 3,1 kW
Werkbreedte: 500 mm
Emissienorm: Stage 5

BPR 25/50 D
Gewicht: 210 kg
Vermogen: 3,1 kW
Werkbreedte: 420 mm
Emissienorm: Stage 5

BPR 35/42 D
Gewicht: 205 kg
Vermogen: 3,6 kW
Werkbreedte: 600 mm
Emissienorm: Stage 5

BPR 35/60

Kemp biedt een zeer compleet programma grondverzetmaterieel en  
aanverwante producten ten behoeve van de grond-, weg- en waterbouw. 
Wij leveren een aantal topmerken en mogen ons met trots de officiële dealer 
van Bomag noemen! Wij huizen een aantal medewerkers voor de verkoop en 
service van Bomag waardoor u verzekerd bent van absolute dieptekennis en 
liefde voor het vak en merk. 

Op ons terrein van 20.000 m2 hebben wij ons hoofdkantoor en onze 
showroom aan elkaar gekoppeld om u op een ideale manier van dienst  
te zijn. Hier kunt u onze topmachines bekijken, ons tweedehands  
assortiment ontdekken en eventueel gewenst een demo aanvragen.
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Gewicht: 225 kg
Vermogen: 3,1 kW
Werkbreedte: 600 mm
Emissienorm: Stage 5

BPR 35/60 D
Gewicht: 260 kg
Vermogen: 3,1 kW
Werkbreedte: 600 mm
Emissienorm: Stage 5

BPR 40/60
Gewicht: 385 - 415 kg
Vermogen: 6,8 kW
Werkbreedte: 750 mm
Emissienorm: Stage 5

BPR 45/55 D
Gewicht: 390 - 420 kg
Vermogen: 6,7 kW
Werkbreedte: 750 mm
Emissienorm: Stage 5

BPR 50/55 D
Gewicht: 435 - 466 kg
Vermogen: 6,8 kW
Werkbreedte: 650 mm
Emissienorm: Stage 5

BPR 55/65 D
Gewicht: 440 - 471 kg
Vermogen: 6,7 kW
Werkbreedte: 750 mm
Emissienorm: Stage 5

BPR 60/65 D

     De BPR-serie
De tweerichtingsplaten van Bomag, de BPR-serie, hebben een 
slagkracht van 2,5 tot 10 ton. De hele serie beschikt over een in 
hoogte vetstelbare bedieningsbeugel en robuuste beschermkap, die 
bescherming biedt tegen vandalisme en schade. Bovendien wordt 
het motorgeluid door de beschermkap aanzienlijk gereduceerd.

     Stoneguard
Niet langer tobben met uw losse tegelmat, voor het exclusievere 
tegelwerk is er maar eén oplossing! Speciaal voor geglazuurde 
klinkerwerk of hardsteen is er een speciale tegelplaat ontwikkeld. 

Deze hard kunststof ondbouw zit vast aan de onderplaat 
gevulkaniseerd. Dit voorkomt dat de trilplaat het contact met 
de tegel niet verliest, hiermee voorkomt men beschadiging. 
   
   Deze Stoneguard tegelplaat is optioneel leverbaar op de: 

BPR25/50D, BPR35/60, BPR35/60D, BPR 50/55 D, BPR 55/65 D, 
BPR 60/65 D.

     Transportwielen
Om de trilplaten van Bomag 
goed te vervoeren, kunnen de 
speciale transportwielen worden 
ingezet. Deze wielen zijn zeer 
stevig, slijtvast, betrouwbaar en 
optioneel te verkrijgen. Waneer 
de wielen niet in gebruik zijn, 
kunnen deze worden vastgezet 
aan de bedieningsbeugel.
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Gewicht: 580 kg
Vermogen: 9,8 kW
Werkbreedte: 700 mm
Emissienorm: Stage 5

BPR 70/70 D
Gewicht: 710 kg
Vermogen: 11,0 kW
Werkbreedte: 800 mm
Emissienorm: Stage 5

BPR 100/80 D
Gewicht: 750 kg
Vermogen: 11,5 kW
Werkbreedte: 800 mm
Emissienorm: Stage 5

BPH 80/65 S

     Economizer
Bomag heeft ervaring met diverse geavanceerde  
meetsystemen uit de wals techniek weten om 
te zetten in een meetsysteem voor trilplaten. De 
Economizer, geeft op eenvoudige en overzichtelijk 
wijze, tijdens het verdichten, inzicht in de bodem-
dichtheid. 
 
(Deze Bomag Economizer is leverbaar vanaf de 
BPR 45/55 D tweerichtingstrilplaat)

“Bent u blind aan het verdichten of 
reeds de economizer aan het testen? ”

     Bedieningsgemak
De Bomag tweerichtingstrilplaten zijn ideaal voor 
dagelijks gebruik in smalle ruimtes. De machines 
zijn zo ontwikkeld dat ze vlak langs randen en 
muren kunnen verdichten. Daarnaast zijn de tril-
stampers eenvoudig te bedienen, robuust en 
degelijk gebouwd zijn. Kwaliteit en betrouwbaar-
heid zijn essentieel in deze producten. Er wordt 
continu gewerkt aan technische verbetering van 
de trilplaten en meer bedieningscomfort voor de 
gebruiker.
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WALS

Handgevoerde
trilwalsen als begrip
Ruim 60 jaar, vanaf 1957 tot op de dag 
van vandaag in de productie

Gewicht: 150 kg
Vermogen: 2,5 kW
Werkbreedte: 560 mm
Emissienorm: Stage 5

BW 55 E
Gewicht: 488 kg
Vermogen: 3,4 kW
Werkbreedte: 710 mm
Emissienorm: Stage 5

BW 71 E-2
Gewicht: 757 kg
Vermogen: 6,2 kW
Werkbreedte: 650 mm
Emissienorm: Stage 5

BW 65 H
Gewicht: 1.040 kg
Vermogen: 6,2 kW
Werkbreedte: 750 mm
Emissienorm: Stage 5

BW 75 H

Ruim 60 jaar geleden is Bomag begonnen met de vervaardiging van de 
handgevoerde trilwalsen en is sinds die tijd een begrip in de wereld van 
wegenbouw. De serie bestaat uit 4 handgevoerde trilwalsen met een  
gewicht van 150 tot 1.040 kg.



VEDICHTER

Op afstand bedienbare 
multifunctionele verdichter
Voor sleuven, funderingen, straatwerk en overal 
waar hoge eisen worden gesteld aan mobiliteit

Gewicht: 1.595 kg
Vermogen: 14,5 kW
Werkbreedte: 610/850 mm
Emissienorm: Stage 5

BMP 8500

     BMP 8500 bodemverdichtingsmachine
De Bomag multifunctionele verdichter BMP 8500 is een op afstand 
bedienbare bodemverdichtingsmachine. De Bomag 
BMP  8500 is standaard zowel via een kabel als radio-
grafisch op afstand te bedienen. Ideaal op plaatsen 
waar weinig ruimte beschikbaar is. De 1,6 t wegende 
verdichter heeft een werkbreedte van 610 of 850 mm. 

     Economizer 
Dankzij de Economizer bespaart de gebruiker veel 
tijd. De Economizer bepaalt namelijk automatisch de 
voortgang van de verdichting.
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     Openingstijden
De Kemp Groep, Hans van Driel B.V. 
en De Bruycker-Kemp hebben altijd 
een ruime voorraad machines en 
onderdelen op de diverse locaties 
aanwezig. De meest centraal gelegen 
vestiging in De Meern is 60 uur per 
week geopend zodat onderdelen 
en service altijd bereikbaar zijn, ook 
buiten kantoortijden.

    Faciliteiten
Naast professionele werkplaatsen beschikken wij op alle locaties ook over 
unieke presentatiemogelijkheden. Bijvoorbeeld een overdekt demoterrein in  
De Meern en een eigen stuk spoorbaan in Hamme. U bent van harte welkom op 
alle vestigingen!

     Levertijden
Een grote voorraad machines geeft 
ons de voorsprong en u de moge-
lijkheid snel inzetbaar te zijn. Veel 
machines zijn uit voorraad leverbaar.

De krachten gebundeld!
De juiste merken in combinatie 
met perfecte service

De Kemp Groep, Hans van Driel B.V. en De Bruycker-Kemp bieden samen een 
zeer compleet programma grondverzetmateriaal en aanverwante producten ten 
behoeve van de grond-, weg-, en waterbouw vanuit verschillende vestigingen in de 
Benelux. Alle firma’s onderscheiden zich in de markt door een hoog serviceniveau. 
Grote A-merken als Kobelco, Atlas, Bomag, Schaeff, Bergmann, Kato, BENS en 
Okada behoren tot het leveringsprogramma. De firma’s zijn onderdeel van Royal 
Reesink B.V., het oudste handelshuis in Nederland.                 

Kijk op kemp-groep.nl, hansvandriel.nl of www.debruycker-kemp.be voor 
meer informatie en het complete leveringsprogramma.

     Landelijke dekking
Door de landelijke dekking kunnen wij 
snel ter plaatse zijn en helpen wij u snel 
weer op weg. Onze servicewagens 
zijn compleet uitgerust voor volledige 
service op locatie.

     Bomag Service
In onze showroom kunt u tijdens de 
ruime openingstijden op uw gemak 
ons assortiment Bomag bekijken. Met 
onze transportmogelijkheden is het 
altijd mogelijk uw machines op te halen 
of af te leveren in Nederland en België.



Ommen

De Meern

Tiel
Bergschenhoek

Steenbergen

ValkenburgDiest

HammeOostende

Grond- en vuilverdichtingsmaterieel

De Bomag walsen en verdichters zijn van absolute 
topkwaliteit. U kunt hierbij rekenen op een lange 
levensduur. De kwaliteit en efficiëntie ziet u terug in 
elke machine van Bomag. Zo zijn de Bomag speciale 
grondwalsen leverbaar in de gewichtsklassen tussen 8 
en 28 ton. Vanaf de gewichtsklasse van 4,5 ton kunnen 
de machines optioneel uitgerust worden met diverse 
modulair op te bouwen meetsystemen. 

Asfalt/Wegenbouw

Binnen het assortiment walsen en asfaltmachines van 
Bomag is de innovatie en het oog voor gebruikersgemak 
in elk detail terug te zien. Zo heeft de nieuwe Bomag 
tandemwals  bijzonder goed zicht op de werkzaamheden 
en beschikken de machines over een comfortabelere 
cabine. De asfaltmachines zijn compleet, nieuw en 
doordacht. Componenten uit andere Bomag machines 
zijn verwerkt in de Bomag asfaltfrezen.

 www.kemp-groep.nl - www.hansvandriel.nl - www.debruycker-kemp.be

Hans van Driel B.V., Marconistraat 15, 4004 JM  Tiel
T +31 (0)344 611 444   E info@hansvandriel.nl

Strangeweg 22, 7731 GW  Ommen
T +31 (0)529 452 690   E info@hansvandriel.nl

Maastrichterweg 1a, 6301 BH  Valkenburg
T +31 (0)43 205 71 87   E info@hansvandriel.nl

Industrieterrein 1 - 22, 3290 Diest (B)
T +32 (0)13 313 375   E diest@dbk.be

Zwaarveld 16, 9220 Hamme (B)
T +32 (0)52 399 200  E hamme@dbk.be

Kemp Groep, Molensteyn 47, 3454 PT  De Meern
T +31 (0)30 666 60 66   E info@kemp-groep.nl

Weg en Bos 111, 2661 DM  Bergschenhoek
T +31 (0)10 521 50 75   E info@kemp-groep.nl

De Bruycker-Kemp, Klokhofstraat 16, 8400 Oostende (B)
T +32 (0)59 703 005   E oostende@dbk.be


