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VOLLEDIG IN EIGEN HUIS 
GEPRODUCEERD

GOED AFTAPBAAR 
WATERSYSTEEM

LEKVRIJE MACHINE

LANGE 
LEVENSDUUR

TOT 30% 
ENERGIE ZUINIGER 

EENVOUDIG 
TRANSPORTEERBAAR

INNOVATIEF

ROBUUST

MADE 
BY

DEHACO



 

3

  
2 Dehaco B.V.   •   Kruisbaak 25   •   2165 AJ  Lisserbroek (NL)    T +31 (0)88 20 20 600   •   info@dehaco.nl   •   www.dehaco.nl 3

Toonaangevende kwaliteit
Dehaco YO28 Watermanagementsysteem 

Het YO28 watermanagementsysteem kenmerkt 
zich door betrouwbare techniek, een langere 
douchetijd, minder energieverbruik en 
eenvoudige transporteerbaarheid. De machine 
is afkomstig uit de fabriek van ons zusterbedrijf 
Demto in Werkendam. Met tomeloze passie 
ontwerpen en produceren ze daar al sinds jaar 
en dag machines van topkwaliteit. Sinds enkele 
jaren werken Dehaco en Demto nauw samen 
om zo machines te ontwikkelen met een sterk 
innovatief karakter en van een hoge kwaliteit.

We hebben al onze ervaringen op het gebied 
van verkoop, verhuur en onderhoud gebruikt 
bij de ontwikkeling van het nieuwe YO28 
watermanagementsysteem. Het belangrijkste 
uitgangspunt hierbij was dat dit nieuwe 
systeem zich moest gaan onderscheiden op 
het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en 
betrouwbaarheid. 

Het resultaat mag er zijn! Het YO28 
watermanagementsysteem kenmerkt zich door 
betrouwbare techniek, een langere douchetijd, 
minder energieverbruik en eenvoudige 
transporteerbaarheid.

Belangrijk om te weten:

• Goed uitziende en robuuste machine

• Eenvoudig transporteerbaar

• Volledig af te tappen

• Tot 30% energiezuiniger dan vergelijkbare 
machines

• Lange levensduur door gebruik te maken van 
een duurzame en hoge kwaliteit materialen
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v YO28

Inhoud watertank l 32

Gewicht (leeg) kg 42

Afmetingen mm 480x1100x600  

Elektra V 230

Verwarmingselement W 1500

Max. vermogen W 2050

Max. amperage A 9

Wateraansluiting Gardena®

Artikelnummer 6411.0031

Diepte = 60 cm

Breedte = 48 cm
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Kenmerken
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Watertank
De watertank heeft een vulopening die groot 
genoeg is om het water met een emmer 
of waterslang te vullen. Bovendien is deze 
voorzien van een filter zodat er geen vuil in 
het water terecht kan komen. 

Bedieningsknop
Schakel de machine eenvoudig in of 
uit met een druk op de knop. Ma het 
douchen nog wat extra water afvoeren? 
Ook dat kan met een eenvoudige druk op 
de knop waarna de afvoerpomp nog even 
wat langer door blijft pompen.

Pomphuis  
Het pomphuis is goed bereikbaar. Zodra je de  
twee sterkknoppen losdraait kun je het bovenste 
deel van de YO28 naar achter kantelen en het 
pomphuis bekijken.

Krachtige afvoerpomp
Door de krachtige afvoerpomp blijven 
er geen zeepresten achter de tot 
verstoppingen kunnen leiden.

Lekvrije machine
Door gebruik te maken van zelfsluitende 
koppelingen op de optionele waterslangenset 
wordt waterlekkage tot een minimum beperkt. 
Bovendien is de YO28 volledig aftapbaar. 



 

7

  
6 Dehaco B.V.   •   Kruisbaak 25   •   2165 AJ  Lisserbroek (NL)    T +31 (0)88 20 20 600   •   info@dehaco.nl   •   www.dehaco.nl 7

Eenvoudig transport
De glijstangen zorgen ervoor dat  

je de YO28 eenvoudig in- en uit  
een auto kunt laden.

Waterfilter
Alleen gefilterd water 

verdwijnt in het milieu.

Opbergrek
Ideaal om de waterslangen 

in op te bergen.

Thermostaathuis
Water een graadje warmer of kouder? 

Eenvoudig aan te passen in het 
thermostaathuis, maar een specialist 

van Dehaco doet het ook graag voor u!

Robuuste wielen
Voor eenvoudig vervoer 

op verschillende ondergronden 
en nooit een lekke band!
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Bestellen?

Artikelnummer Omschrijving

6411.0031 YO28 watermanagement

4225.0245 Starterspakket voor  
Dehaco YO28 
watermanagement
 
Compleet Slangenset.

9435.0007

9435.0008

9435.0018

9435.0010

9435.0012

9435.0022

Waterfilterkaars 1 micron lengte 10”

Waterfilterkaars 5 micron lengte 10”

Waterfilterkaars 25 micron lengte 10”

Waterfilterkaars 50 micron lengte 10”

Waterfilterkaars 100 micron lengte 10”

Waterfilterkaars 220 micron lengte 10”
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Neem voor meer informatie contact op met uw dealer:
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Copyright 2018, Dehaco B.V.   
Dehaco behoudt zich het recht voor om tussentijds veranderingen aan te brengen in de producten.  
Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. De kleuren van de producten kunnen in de realiteit afwijken  
van de gedrukte kleuren. 


