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        Sydvestsjællands Kloakservice er 
en af Danmarks førende 
virksomheder indenfor 
kloakservice til erhvervslivet. 

 

        SVS blev grundlagt i 1974. 

 

        SVS råder over 12 kørende 
enheder samt div. containere. 

         

        SVS løser professionelt alle typer 
opgaver for private og 
erhvervslivet. 



 Aut. Kloakmester 
 Slamsugning & rørspuling 
 Rodskæring. 
 Genbrugsspuling. 
 Satellitspuling. 
 Industrispuling. 
 Tv-Inspektion. 
 Air-Digging. 
 Punktrenovering. 
 Tørstofsugning/mammutsugning. 
 Tankrensning/inspektion. 
 Sand-/stenfyldning. 
 Produktflytning. 
 Slamafvanding. 
 Sø oprensning. 
 Affaldshåndtering. 
 Modtagestation. 
 Containerkørsel. 

 
 
 
 



      
        Siden 1992 har vi udviklet SVS 

MUD-CAT-konceptet til at 
oprense søer og damme.  

 
        Nu er MUD-CAT udviklet videre 

til at fjerne sand og sediment fra 
ringkanaler og andre aktive slam-
anlæg.  
 

        SVS oprenser: 
        Søer 

Damme 
Brand damme 
Bassiner 
Reservoirer 
Anlægs søer 
Gadekær 
Laguner 
 



        
        Slamafvanding af alle typer slam. 
 
        SVS har mobile slamafvandere til 

alle typer slam. Vi Afvander for 
rensningsanlæg, 
industrivirksomheder og private. 

 
        Bruges også ved overbelastede 

rensningsanlæg. 
 
        SVS afvander: 

Industrielt, kommunalt og privat 
spildevandsslam 
Kommunal tømningsordning 
Papirmasse 
Sand og jord 
Slam fra søer og kanaler. 



        

 

       Sydvestsjællands Kloakservice kan 
som en af de få i Danmark tilbyde 
rørspuling med satellitspuler.  

 

       Satellitspuleren er den forlængede 
arm for selve spulebilen og kan nå 
ud de steder hvor der ikke kan 
køres. Den kan arbejde 300 meter 
væk fra spulebilen med en spule-
længde på op til 200 meter.  



 

 

     ISO 9001 

     ISO 14001 

    Achilles JQS 

     Sellihca 

     TransQ 



      

      
         

 

        SVS modtog Shell’s HSSE 
European Network Safety Award 
2009 samt i 2013, udvalgt i blandt 
Shell’s 300.000 leverandører på 
verdensplan. 

 



 

 

       Gi' Deres Event et pift. 

 

        Skal du promovere et firma, 
reklamere for et produkt eller 
have et større arrangement op at 
stå, og lige mangler lidt ekstra, så 
har vi det der skal til. En 
Kenworth truck er det helt store 
"trækplaster" til netop dit 
arrangement, med garanti !!. 









































































































Har I brug for yderligere information 



        

 Lars Hansen 

 Sydvestsjællands 

  Kloakservice 

   Stenstrupvej 3 

  4180 Sorø 

 +45 57 84 90 40 

www.svs-kloakservice.dk 


