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Retstyret
Boring
Under jorden hurtig og præcis
Et borehoved styres præcist med moderne teknik nede under jorden. Der bores langs, over
eller under eksisterende rør - lodret, vandret eller med stigning og fald.
Med en retningsstyret boring kan man hurtigt og uden mange gener klare en nedgravning
Dvs. at man slippe for store opgravninger og afspærringer og dermed mindre reetablering.

BORING TRIN FOR TRIN

1.) Inden opstart er alle ledningsoplysninger, krav og informationer hentet.
2.) Der graves et mindre starthul og sluthul.
3.) Det styrebare borehoved placeres i starthullet og der bores via den ønskede
strækning eller placering over til modtagerhullet. Hele vejen måles borehove
dets placering elektronisk, så der sker registreringer af dybde og længde.
4.) I modtagerhullet påmonteres en reamer på kablet der nedgraves. Borehovedet trækkes nu tilbage til starthullet. Samtidig med tilbagetrækningen udvides
borehullet og det ønskede kabel ligger som det skal.
5.) Der udarbejdes en borerapport hvor position, retning og dybde registreres.
6.) Der reetableres igen.

Hvor kan en retningsstyret
boring bruges?
Under gader, veje, huse, haver, p-pladser mv.
Vi kan trække alle former for kabler, rør til vand,
kloak mv.

Vores idégrundlag

Historien
bag

Det er Rerons klare holdning til at kvalitet er en
selvfølgehed og en nødvendighed. Derfor gør vi
altid vores bedste, for at udføre vores arbejde, på
den bedst mulige måde. Vi fører derfor altid en
åben dialog med vores kunder og patnere, så selv
de små ting bliver taget i opløbet.

Reron A/S og Reron boring APS
Reron A/S blev stiftet i august 2007 af René - og Ronny Lynggaard. Reron A/S er en af
Danmarks dygtigste entreprenørvirksomheder indenfor nedgravning af fiber og lyslederkabler. Fiberteknologi og højhastighedsnet indeholder et kæmpe potentiale for udviklingen af erhvervsliv og samfund som helhed. Jo flere som har adgang til fiber, jo større er
mulighederne for innovation og vækst i en globaliseret verden. Der opstår hele tiden ny
teknologi, og derved større krav til nettet og Reron A/S.
Som del af denne udvikling blev Reron Boring Aps stiftet i 2013.

Vores styrke
Vi er kendt for at levere et godt stykke arbejde til
tiden. Glade og positive medarbejdere giver et bedre resultat. Udover mange kontakter til kunder
og sparringspartnere, så er vi en flad organisation
som gør at der hurtigt kan tages beslutninger.
At være blandt de bedste kræver høj viden og
arbejdsmoral.

Kontakt
Os
Reron Boring Aps
CVR: 30736281
Harrehøjvej 10
7900 Nykøbing Mors
Telefon : 23 38 38 20
Email : info@reron.dk
Web: reron.dk

