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WOORD VOORAF

Gefeliciteerd met uw keuze voor een sloop- en sorteergrijper van Dehaco!

Dehaco is opgericht in 1985 en heeft sindsdien een vooraanstaande positie ingenomen in de Europese sloopbranche. Met ons complete 
productenpakket zijn wij dé totaalleverancier voor de sloop-, recycling- en asbestsaneringsbranche in de Benelux.

Wij zijn niet alleen toonaangevend op het gebied van verkoop van alle denkbare benodigdheden voor deze markten, ook een grote 
verhuurvloot en een modern keuringscentrum voor uitrustingsstukken en asbestgereedschappen dragen bij aan de unieke marktpositie 
van Dehaco. Dehaco behoort in de Benelux tot de marktleiders op het gebied van asbestsaneringsproducten, stofbeheersingsproducten 
en hydraulische uitrustingsstukken voor de sloopsector.

Dealers
Dehaco werkt met een Europees dealernetwerk voor de verkoop van sloopmaterieel, asbestverwijderings- en stofbeheersingsproducten. 
Daarnaast bieden deze dealers ook service en onderhoud van uw apparatuur.

Sloop- en sorteergrijpers
De sloop- en sorteergrijpers van Dehaco zijn voorzien van een CE-markering en voldoen aan alle relevante Europese 
veiligheidsvoorschriften. Het is noodzakelijk de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen zoals beschreven in de onderhouds- en 
gebruikershandleiding. Daarnaast dienen de veiligheids- en bedieningsvoorschriften van de graafmachine alsmede de voorschriften voor 
de omgevig waar de sloop- en sorteergrijper wordt gebruikt, onderhouden of gerepareerd in acht te worden genomen.

Het aanbrengen van modificaties aan de sloop- en sorteergrijper mag alleen worden uitgevoerd met schriftelijke toestemming van de 
fabrikant! Uitsluitend dan blijven de garantievoorwaarden en de CE aansprakelijkheid van toepassing. 

Gebruikers- en onderhoudshandleiding
Het doel van deze gebruikers- en onderhoudshandleiding is om u vertrouwd te maken met de veilige en effectieve bediening van de sloop- 
en sorteergrijper. Daarnaast treft u in dit document ook instructies aan voor onderhoud.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de sloop- en sorteergrijper gaat bevestigen en gebruiken.

Voor eventuele opmerkingen, wensen of gebreken kunt u zich wenden tot Dehaco B.V. Ook bijdragen tot verbetering van deze handleiding 
zijn altijd welkom. Wij wensen u veel plezier met uw aankoop.

Dehaco B.V.
Kruisbaak 25
2165 AJ Lisserbroek (NL)
T +31 (0) 252 41 79 50
F +31 (0) 252 41 85 31
E info@dehaco.nl
I www.dehaco.nl

Dealer
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1. VOORZORGSMAATREGELEN EN 
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
In dit hoofdstuk worden de veiligheidsvoorschriften behandeld. 
Deze dient u in acht te nemen voordat u de sloop- en 
sorteergrijper gaat installeren, gebruiken of onderhouden. 

Bewaar deze gebruikers- en onderhoudshandleiding goed 
gedurende de gehele levensduur van de sloop- en sorteergrijper.

Iedereen die deze sloop- en sorteergrijper transporteert, 
installeert, verwijdert, bedient, onderhoudt, repareert, opslaat 
of weggooit dient deze gebruikers- en onderhoudshandleiding te 
hebben gelezen.

Het opvolgen van deze veiligheidsinstructies zal:
◊ het risico op letsel en fatale ongelukken voorkomen.
◊ de sloop- en sorteergrijper beschermen tegen materiële 

schade.
◊ het milieu tegen milieuschade beschermen.

Alle veiligheidsvoorschriften in deze handleiding voldoen aan de 
wetten en bepalingen van de Europese Unie. Volg eveneens de 
aanvullende nationale/regionale voorschriften op. 

Buiten de Europese Unie dient de sloop- en sorteergrijper 
te worden gebruikt volgens de wetten en bepalingen in het 
desbetreffende land. Volg ook eventuele andere, strengere 
regionale voorschriften 
en wetgeving op.

1.1 Signaalwoorden

In deze handleiding komt u veiligheidsaanwijzingen tegen die u op 
de volgende manieren kunt herkennen: 

 GEVAAR
Duidt op een gevaarlijke situatie waarbij de gebruiker zichzelf 
(ernstig) kan verwonden of het product (ernstig) kan beschadigen.

 WAARSCHUWING!
Duidt op schade aan het product, als de gebruiker 
de procedures niet zorgvuldig uitvoert.

 VOORZICHTIG!
Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt 
vermeden, gering of middelzwaar letsel tot gevolg kan hebben.

LET OP
Het signaalwoord LET OP wordt gebruikt om aanvullende informatie 
te geven en maakt de gebruiker attent op mogelijke problemen.

1.2 Kwalificatie

Vervoer van de sloop- en sorteergrijper is alleen toegestaan 
als het wordt uitgevoerd door personen die:
◊ bevoegd zijn een heftruck te bedienen conform de 

landelijke, wettelijke bepalingen die van toepassing zijn;
◊ alle relevante nationale/regionale veiligheidsbepalingen 

en regels ter preventie van ongevallen kennen.
◊ deze gebruikers- en onderhoudshandleiding hebben 

gelezen.

Installatie, onderhoud, opslag en afdanken van de sloop- en 
sorteergrijper is alleen toegestaan als dit wordt uitgevoerd 
door personen die:
◊ alle relevante nationale/regionale veiligheidsbepalingen 

en regels ter preventie van ongevallen kennen.
◊ deze gebruikers- en onderhoudshandleiding hebben 

gelezen.

Bediening van de sloop- en sorteergrijper is alleen 
toegestaan indien dit wordt uitgevoerd door gekwalificeerde 
graafmachine-machinisten. Machinisten zijn gekwalificeerd als 
zij:
◊ zijn opgeleid voor de bediening van graafmachines 

overeenkomstig de landelijke voorschriften.
◊ alle relevante nationale/regionale veiligheidsbepalingen 

en regels ter preventie van ongevallen kennen.
◊ deze gebruikers- en onderhoudshandleiding hebben 

gelezen.

Testen van de installatie van de sloop- en sorteergrijper is 
alleen toegestaan indien uitgevoerd door personen die hiertoe 
bevoegd zijn.

Reparatie van de sloop- en sorteergrijper is alleen toegestaan 
indien uitgevoerd door hiertoe door Dehaco geïnstrueerde 
personen.

1.3 Bedoeld gebruik

Bevestig de sloop- en sorteergrijper alleen aan een 
graafmachine met een capaciteit die voor gebruik van de 
sloop- en sorteergrijper geschikt is. Lees de handleiding van de 
graafmachinefabrikant grondig door alvoren tot installatie en 
gebruik over te gaan. Volg alle instructies nauwlettend op.

Gebruik de sloop- en sorteergrijper uitsluitend voor de 
volgende werkzaamheden:
◊ Slopen van houtconstructies
◊ Slopen van metselwerk
◊ Sorteren
◊ Werk laden
 
 
 
 

1.4 Gebruik anders dan bedoeld

Gebruik de sloop- en sorteergrijper nooit voor:
◊ het trekken aan/slopen van steunbalken, beugels, muren 

en wanden. De sloop- en sorteergrijper en draaikrans 
kunnen hierdoor beschadigd raken en de graafmachine 
kan bovendien zijn stabiliteit verliezen.

◊ slaan of hakken.
◊ het opzij schuiven van puin.
◊ het verplaatsen van de graafmachine.
◊ het heffen of transporteren van lasten met 

aanbouwdelen.
◊ onderwater werkzaamheden.
◊ omgevingen met explosiegevaar. 

1.5 Beschermende uitrusting

De persoonlijke bescherming moet voldoen aan de geldende 
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

Draag altijd de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:
◊ veiligheidshelm
◊ veiligheidsbril met zijbescherming
◊ veiligheidshandschoenen
◊ veiligheidsschoenen
◊ waarschuwingsvest

1.6 Transport, voorzorgsmaatregelen

 WAARSCHUWING! 
- VALLENDE DRAGER
Als de lastdragende capaciteit van de graafmachine 
onvoldoende is, zal deze niet stabiel zijn voor gebruik 
met de sloop- en sorteergrijper. De graafmachine 
kan omvallen en letsel veroorzaken.

Gebruik van een graafmachine met een te grote 
draagcapaciteit zal de sloop- en sorteergrijper te zwaar 
belasten waardoor er sneller slijtage op zal treden.

 Ø Bevestig de sloop- en sorteergrijper alleen aan een 
graafmachine met een geschikte capaciteit.

 Ø De graafmachine moet altijd stabiel blijven.
 Ø Lees deze handleiding grondig alvorens over te gaan tot 

installatie en gebruik van de sloop- en sorteergrijper.

1.7 Hydraulische installatie, 
voorzorgsmaatregelen

 WAARSCHUWING! 
- HYDRAULISCHE DRUK TE HOOG
Als de hydraulische druk te hoog is dan worden 
de onderdelen van de sloop- en sorteergrijper te 
zwaar belast. Hierdoor kunnen onderdelen afbreken 
of barsten met ernstig letsel tot gevolg.

 Ø Leg de uitstootleiding van het drukuitschakelventiel direct 
in de tank om het veilig functioneren hiervan te garanderen!

 Ø Het drukuitschakelventiel moet worden 
ingesteld op de maximale statische druk.

 Ø De instelling van het drukuitschakelventiel moet 
worden gecontroleerd om te verzekeren dat de 
maximale statische druk (zie hoofdstuk Technische 
specificaties) van de hydraulische installatie op geen 
enkel moment wordt overschreden. Bevestig een 
loden zegel aan het drukuitschakelventiel.

 Ø Voorafgaand aan het eerste gebruik moeten de 
veiligheidsvoorzieningen op de hydraulische 
installatie worden gecontroleerd op hun kwaliteit, 
geschiktheid en functioneren door een professionele/
erkende controle-instantie (CE-markering, etc.)

 Ø Wanneer er significante wijzigingen worden aangebracht 
aan de hydraulische installatie dan dient er een acceptatie-
inspectie te worden uitgevoerd conform de relevante 
nationale veiligheidsvoorschriften. 

 WAARSCHUWING! 
- HETE, NAAR BUITEN SPUITENDE HYDRAULISCHE OLIE
Het hydraulisch systeem staat onder hoge druk. Hydraulische 
leidingen kunnen gaan lekken of barsten. Naar buiten 
spuitende hydraulische olie kan leiden tot ernstig letsel.

 Ø Bij het bevestigen van de sloop- en sorteergrijper 
dienen er geen hydraulische leidingen door de 
cabine van de graafmachine gelegd te worden.

 Ø Gebruik alleen hydraulische leidingen die 
voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
 - Voor de functies Openen en Sluiten:

 § Hydraulische slangen met 4 versterkende stalen 
kabels conform DIN EN 8566 4SH.

 § Hydraulische buizen; naadloze koudgetrokken 
stalen buizen conform DIN EN 10305.

 - Voor de functie Draaien:
 § Hydraulische slangen met 2 stalen vlechten 

conform DIN EN 853 2SN.
 § Hydraulische buizen; naadloze koud getrokken 

stalen buizen conform DIN EN 10305.
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1.8 Verbruiksgoederen, 
voorzorgsmaatregelen
 

 WAARSCHUWING!
- HETE HYDRAULISCHE OLIE ONDER HOGE DRUK
De hydraulische olie zal bij een lekkage naar buiten 
spuiten onder hoge druk. De oliestraal kan de menselijke 
huid penetreren en blijvend letsel veroorzaken. Hete 
hydraulische olie kan brandwonden verzoorzaken.

 Ø Gebruik nooit uw handen om lekkages op te sporen.
 Ø Houd uw gezicht altijd uit de buurt van een mogelijk lek.
 Ø Als hydraulische olie uw huid heeft gepenetreerd, 

raadpleeg dan altijd onmiddel een arts.

 WAARSCHUWING!
- GEMORSTE HYDRAULISCHE OLIE
Gemorste hydraulische olie kan een vloer glad 
maken. als mensen uitglijden kunnen ze hierbij letsel 
oplopen. Hydraulische olie is schadelijk voor het 
milieu en mag de grond niet binnendringen of in de 
grondwaterspiegel/grondwatervoorraden komen.

 Ø Zorg ervoor dat er geen hydraulische olie wordt gemorst.
 Ø Reinig de vloer onmiddelijk wanneer u 

hydraulische olie hebt gemorst.
 Ø Volg alle voorschriften op het gebied van veiligheid en 

milieubescherming bij het gebruik van hydraulische olie.
 

WAARSCHUWING!
- HUIDINFECTIES/ZIEKTEN VERZOORZAAKT DOOR OLIE EN VET
Hydraulische olie en vet kunnen huiduitslag (of zelfs eczeem) 
veroorzaken als ze in contact komen met de huid.

 Ø Vermijd huidcontact met hydraulische olie en vet.
 Ø Gebruik een geschikt product om de huid te beschermen.
 Ø Draag altijd veiligheidshandschoenen bij het 

werken met hydraulische olie of vet.
 Ø Reinig de vervuilde huid onmiddelijk met water en zeep. 

1.9 Explosie en brand, 
voorzorgsmaatregelen

 GEVAAR! 
- EXPLOSIE EN BRAND
Explosies veroorzaken ernstig letsel of kunnen de dood tot 
gevolg hebben. Explosieven die worden geraakt door de 
sloop- en sorteergrijper, kunnen een explosie veroorzaken.

 Ø Gebruik de sloop- en sorteergrijper nooit in 
de directe nabijheid van explosieven.

 Ø Controleer of er geen explosieven verborgen zijn in het beton.
 Ø Controleer de positietekeningen voor de 

gasleiding van de gehele bouwzone.

 GEVAAR! 
- EXPLOSIE EN BRAND
Het gebruik van de sloop- en sorteergrijper kan 
vonken doen ontstaan die zeer ontvlambare gassen 
ontsteken. Dit kan leiden tot brand of een explosie.

 Ø Werk nooit in een milieu met zeer ontvlambare substanties.
 Ø Controleer of er geen verborgen 

gasbronnen zijn in het werkgebied.
 Ø Controleer de tekeningen voor de 

gasleiding van het werkgebied.

 GEVAAR! 
- EXPLOSIE EN BRAND
Stofrijke lucht kan een explosieve atmosfeer vormen, 
die kan ontsteken bij het gebruik van de sloop- en 
sorteergrijper. Dit kan leidien tot brand of een explosie.

 Ø Gebruik de sloop- en sorteergrijper nooit 
in een explosieve atmosfeer.

 Ø Zorg altijd voor voldoende ventilatie bij het werken in 
gebouwen of in een gesloten ruimte. 

1.10 Elektrische schokken, 
voorzorgsmaatregelen

 GEVAAR! 
- ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Ieder contact van de sloop- en sorteergrijper met elektrische 
circuits of andere elektriciteitsbronnen zal leiden tot een 
elektrische schok wat kan resulteren in ernstig letsel of de 
dood. De sloop- en sorteergrijper is niet elektrisch geïsoleerd.

 Ø Werk nooit in de nabijheid van elektrische 
circuits of andere elektriciteitsbronnen.

 Ø Controleer of er geen verborgen elektrische 
circuits zijn in de werkzone.

 Ø Controleer bedradingsschema’s. 

1.11 Vallende stenen, 
voorzorgsmaatregelen

 WAARSCHUWING!
- RONDVLIEGENDE FRAGMENTEN
Loskomend materiaal kan weggeslingerd worden en ernstig 
letsel veroorzaken. Ook kleine objecten die van grote hoogte 
naar beneden vallen kunnen ernstige schade veroorzaken. 
 
Tijdens het gebruik van de sloop- en sorteergrijper is 
de gevarenzone aanzienlijk groter dan bij reguliere 
graafwerkzaamheden. Daarom dient de gevarenzone te worden 
vergroot of op een geschikte manier te worden beveiligd.

 Ø Beveilig de gevarenzone.
 Ø Stop met de werkzaamheden zodra 

iemand de gevarenzone betreedt.
 Ø Sluit de voorruit en de zijramen van de graafmachine cabine.

 
 
 
 
 

1.12 Emissies, voorzorgsmaatregelen

 WAARSCHUWING!
- LONGAANDOENINGEN DOOR STOF
Bij het gebruik van de sloop- en sorteergrijper kan stof vrijkomen. 
Stof dat wordt geproduceerd bij het slopen/verplaatsen/
sorteren van stenen, beton, asfalt of andere soortgelijke 
materialen kan bij inhalatie leiden tot silicose. Silicose is een 
chronische aandoening die kan leiden tot kanker en de dood.

 Ø Draag geschikte adembescherming.

1.13 Hanteren van machines, 
voorzorgsmaatregelen

 WAARSCHUWING!
- NARCOTICA, ALCOHOL EN MEDICIJNEN
Narcotica, alcohol en medcijnen maken de gebruiker 
minder attent en beïnvloeden het concentratievermogen. 
Onachtzaamheid en het onjuist beoordelen van een 
situatie kunnen resulteren in ernstig letsel of de dood.

 Ø Werk nooit met de graafmachine en het hydraulische 
uitrustingsstuk indien u onder invloed bent van narcotica, 
alcohol of medicijnen die uw oplettendheid beïnvloeden.

 Ø Laat nooit andere mensen die onder invloed 
zijn van narcotica, alcohol of medicijnen die van 
invloed zijn op hun oplettendheid, werken met de 
graafmachine en de sloop- en sorteergrijper.

1.14 Modificaties of wijzigingen, 
voorzorgsmaatregelen

 WAARSCHUWING!
- MODIFICATIES OF WIJZIGINGEN
Wijzigingen aan de sloop- en sorteergrijper of de 
adapterplaat kunnen leiden tot ernstig letsel.

 Ø Voer nooit wijzigingen uit aan de sloop- en sorteergrijper.
 Ø Gebruik alleen originele onderdelen of accessoires 

die zijn goedgekeurd door Dehaco B.V.

1.15 Milieuverontreiniging, 
voorzorgsmaatregelen
LET OP
- MILIEUVERVUILING DOOR HYDRAULISCHE OLIE
Hydraulische olie is schadelijk voor het milieu. Wanneer 
hydraulische olie vrijkomt (bijvoorbeeld door lekkage) kan 
het grondwater en de grond worden verontreinigd waardoor 
organismen kunnen sterven.

 Ø Verzamel alle gemorste hydraulische olie om milieuvervuiling 
te voorkomen. Voor kleine hoeveelheden kan een absorberend 
middel gebruikt worden. Zorg ervoor dat deze niet terecht 
komt in de grond, in het grondwater of in de waterleiding.

 Ø Verzamel het verontreinigde absorptiemiddel in 
een waterdichte container en sluit die goed af.

 Ø Neem contact op met een bevoegd afvalverwijderingsbedrijf.
 Ø Verwijder al het verontreinigde materiaal 

volgens de geldende milieuvoorschriften.
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2. OVERZICHT

2.1 Beschrijving van de apparatuur

A) Poort  »A« functie »Openen« (standaard)
B) Poort  »B« functie »Sluiten« (standaard)
C) Poort  »R« functie »Roteren«
D) Schaal
E) Verwisselbaar mes
F) Frame
G) Draaikrans
H) Kopconstructie
I) Plaat met gatenpatroon t.b.v. adapterplaat

2.2 Bediening

Hieronder volgt een vereenvoudigde uitleg over het bedienen van 
de sloop- en sorteergrijper.

Sluiten
De sloop- en sorteergrijper kan gesloten worden door het 
bedienen van een voetpedaal of joystick in de cabine van de 
graafmachine die leiding »B« bedient (functie Sluiten). De 
cilinders schuiven dan in de zuigerstang, de schalen worden 
gesloten en kunnen op deze manier materiaal grijpen.

Openen
De sloop- en sorteergrijper kan worden geopend door het 
bedienen van een voetpedaal of joystick in de cabine van de 
graafmachine. De olie wordt naar de cilinders gebracht via leiding 
»A« waardoor de zuigerstang inschuift en de schalen zich openen.

Roteren
Activeer de functie »Grijper roteren«. Hierdoor gaat er 
hydaulische olie naar de motor van de sloop- en sorteergrijper en 
wordt de rotatie-functie geactiveerd. 

Om eindeloos draaien van de sloop- en sorteergrijper te 
realiseren is er een rotatietransmissie. De oliestromen voor de 
functies »Openen« en »Sluiten« lopen via de rotatietransmissie.

2.3 CE Typeplaatje

 WAARSCHUWING!
- ONTBREKENDE INFORMATIE
Het naamplaatje bevat belangrijke informatie over de 
sloop- en sorteergrijper. Een ontbrekend naamplaatje 
kan leiden tot verkeerde interpretatie van mogelijke 
risico’s en kan persoonlijke risico’s opleveren. Het 
naamplaatje moet altijd duidelijk leesbaar zijn.

 Ø Vervang een kapot naamplaatje onmiddelijk.
 Ø Gebruik de onderdelenlijst om een nieuw naamplaatje te 

bestellen. 

AB

C

D

E

F

G
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I
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3. Transport2. Overzicht

2.4 Toepassingen

Algemeen: sorteren en werk laden.
Sloopwerkzaamheden: metselwerk en houtconstructies.

2.5 Garantie

De garantie komt in de volgende gevallen te vervallen:
◊ Bij gebruik anders dan in deze handleiding benoemd.
◊ Bij onderhoudswerkzaamheden die niet of onjuist zijn 

uitgevoerd.
◊ Bij gebruik van onjuiste hulpstoffen.
◊ Bij gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen.
◊ Bij schade door slijtage.
◊ Bij schade door onjuiste opslag.
◊ Bij wijzigingen die niet zijn uitgevoerd in overleg met de 

fabrikant.

2.6 Verwijderen van de verpakking

1) Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2) Werp deze weg conform de geldende voorschriften.
3) Controleer of de levering compleet is.
4) Controleer de levering op zichtbare schade.
5) Neem contact op met Dehaco B.V. of uw dealer indien er 

defecten worden gevonden.

2.7 Omvang en inhoud van de levering

De sloop- en sorteergrijper wordt als volgt afgeleverd:
◊ Sloop- en sorteergrijper.
◊ Gebruikers- en onderhoudshandleiding.
◊ Onderdelenlijst.
◊ EC verklaring van overeenstemming.
◊ Eventuele bestelde accessoires zoals slangen en 

koppelingen.

3. TRANSPORT

 WAARSCHUWING!
- KANTELENDE HEFTRUCK EN/OF VALLEN VAN DE SLOOP- EN 
SORTEERGRIJPER
Het vallen van de sloop- en sorteergrijper en/of het kantelen van 
de heftruck kan ernstig letsel en materiële schade veroorzaken.

 Ø Transporteer de sloop- en sorteergrijper alleen 
met apparatuur met de juiste capaciteit.

 Ø Controleer of zich niemand in de buurt van 
de sloop- en sorteergrijper bevindt.

Transporteer de sloop- en sorteergrijper met geopende schalen.
De sloop- en sorteergrijper is stabieler wanneer deze met 
geopende schalen wordt getransporteerd. Daarnaast bevindt zich 
minder olie in de sloop- en sorteergrijper wanneer de schalen 
geopend zijn. Zo gaat er minder olie verloren en komt er minder 
olie in het milieu terecht wanneer er onverhoopt een lek wordt 
geconstateerd.

◊ Open de schalen van de sloop- en sorteergrijper voor 
transport. Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat de 
schalen geopend blijven:
 - Verzegel alle slangpoorten en verbindingen met 

de meegeleverde pluggen en dopmoeren als de 
hydraulische slangen zijn verwijderd.

 - Indien de slangen bij transport aan de sloop- en 
sorteergrijper bevestigd blijven, zorg er dan voor dat de 
slangen in de sloop- en sorteergrijper worden gestoken. 

3.2 Transport met een heftruck

 Ø Plaats de vork van de heftruck onder de behuizing zodat 
de sloop- en sorteergrijper niet kan kantelen of vallen.

 Ø Hef de sloop- en sorteergrijper langzaam op.
 Ø Transporteer de sloop- en sorteergrijper naar 

de locatie die daarvoor is voorzien.

3.3 Transport met een vrachtwagen

 WAARSCHUWING!
- SLOOP- EN SORTEERGRIJPER KAN WEGGLIJDEN OF KANTELEN
Als de sloop- en sorteergrijper wegglijdt of kantelt en van de 
vrachtwagen valt, kan dit ernstig letsel en materiële schade 
veroorzaken.

 Ø Plaats de sloop- en sorteergrijper op een antislipmat.
 Ø Borg de sloop- en sorteergrijper met spanbanden of kettingen.

◊ Zet de sloop- en sorteergrijper vast op het laadoppervlak 
zoals getoond op onderstaande afbeelding.

◊ Neem alle nationale/regionale voorschriften in acht 
betreffende het vastzetten van ladingen.
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4. Installatie4. Installatie

4. INSTALLATIE

 WAARSCHUWING!
- HETE, NAAR BUITEN SPUITENDE, HYDRAULISCHE OLIE
Het hydraulische systeem staat onder hoge druk. Als 
de hydraulische aansluitingen loskomen of worden 
ontkoppeld, zal de hydraulische olie onder hoge druk 
naar buiten spuiten. Dit kan leiden tot ernstig letsel.

 Ø Zorg ervoor dat de druk in het hydraulische 
systeem wordt gelost alvorens de sloop- en 
sorteergrijper aan- of af te koppelen.

LET OP
- MILIEUVERVUILING DOOR HYDRAULISCHE OLIE
Hydraulische olie is schadelijk voor het milieu. Wanneer 
hydraulische olie vrijkomt (bijvoorbeeld door lekkage) kan 
het grondwater en de grond worden verontreinigd waardoor 
organismen kunnen sterven.

 Ø Verzamel alle gemorste hydraulische olie om milieuvervuiling 
te voorkomen. Voor kleine hoeveelheden kan een absorberend 
middel gebruikt worden. Zorg ervoor dat deze niet terecht 
komt in de grond, in het grondwater of in de waterleiding.

 Ø Verzamel het verontreinigde absorptiemiddel in 
een waterdichte container en sluit die goed af.

 Ø Neem contact op met een bevoegd afvalverwijderingsbedrijf.
 Ø Verwijder al het verontreinigde materiaal 

volgens de geldende milieuvoorschriften.

4.1 Hydraulische vloeistoffen

De volgende vloeistoffen dienen te worden gebruikt voor gebruik 
van de sloop- en sorteergrijper.

4.1.1 Minerale hydraulische olie
Alle hydraulische oliemerken die worden beschreven door de 
graafmachine fabrikant kunnen ook gebruikt worden voor het 
bedienen van de sloop- en sorteergrijper.
◊ De olie moet voldoen aan viscositeitsklasse HLP 32 of hoger.
◊ In de zomer en in warme klimaten moeten oliën met een 

viscositeitsklasse van HLP 68 of hoger worden gebruikt.
◊ In alle overige gevallen dient rekening te worden gehouden 

met de voorschriften van de graafmachine fabrikant. 

Voor gebruik bij lagere omgevingstemperaturen gelden 
andere voorwaarden. Lees hierover meer in de paragraaf Lage 
omgevingstemperaturen.

◊ Controleer regelmatig het oliefilter!

 

In de retourleiding van het hydraulisch systeem moet een 
oliefilter aanwezig zijn. De maximaal toegestane maasbreedte 
is 50 micron. Deze moet bovendien zijn voorzien van een 
magnetische afscheider.

4.1.2 Niet-minerale hydraulische olie
LET OP
- GEMENGDE HYDRAULISCHE OLIE
Vermeng minerale olie nooit met niet-minerale olie. Ook 
kleine sporen van minerale olie vermengd met niet-minerale 
olie kunnen resulteren in schade aan zowel de sloop- en 
sorteergrijper als aan de graafmachine. Niet-minerale olie 
verliest zijn biologische afbreekbaarheid.

 Ø Gebruik slechts één type hydraulische olie.

Wanneer u gebruik maakt van niet-minerale olie, dan dient u 
het merk te vermelden wanneer u de sloop- en sorteergrijper 
aanbiedt ter reparatie.

Om het milieu te beschermen of om technische redenen 
worden er momenteel hydraulische oliën gebruikt die niet zijn 
geclassificeerd als HLP minerale oliën.

In principe zijn de sloop- en sorteergrijpers van Dehaco B.V. 
ontworpen voor gebruik met minerale oliën. Raadpleeg 
Dehaco B.V. alvorens u overgaat tot gebruik van niet-minerale 
hydraulische olie.

4.1.3 Vet
◊ Neem de veiligheidsvoorschriften in acht voordat u gaat 

werken met oliën en vetten. 

4.2 Bevestigen aan de graafmachine

Wanneer u de sloop- en sorteergrijper wilt bevestigen aan de 
graafmachine, heeft u de hulp van een collega nodig.
◊ Spreek met uw collega handsignalen af om hem in staat te 

stellen u te helpen bij het in de juiste positie plaatsen van de 
graafmachine om de sloop- en sorteergrijper te bevestigen.

◊ Verlaag de arm van de graafmachine zodat deze in de houder 
van de adapterplaat valt.

 WAARSCHUWING!
- LETSEL DOOR PLOTSELING BEWEGINGEN GRAAFMACHINE-ARM
Een plotselinge beweging van de graafmachine kan uw collega 
treffen en ernstig letsel veroorzaken.

 Ø Beweeg de graafarm rustig en gecontroleerd wanneer 
iemand zich in de gevarenzone bevindt.

 Ø Houd uw collega voordurend in het zicht.

 WAARSCHUWING!
- AFSNIJDEN OF VERWONDEN VAN HANDEN EN VINGERS
Boorgaten en oppervlakten kunnen vlijmscherp 
zijn en ernstig letsel veroorzaken.

 Ø Gebruik nooit uw vingers om boorgaten of 
montagevlakken te controleren.

Indien u gebruik maakt van een pen- en bussysteem kunt u de 
procedure zoals hieronder staat beschreven volgen. Indien u 
gebruik maakt van een ander (snelwissel)systeem, adviseren wij 
de gebruikershandleiding van de desbetreffende fabrikant te 
raadplegen.

◊ Laat uw collega aanwijzingen geven tot de boorgaten in de 
adapterplaat (B) en de steel (A) goed zijn uitgelijnd.

◊ Monteer de steelbout (C) en borg deze.

◊ Breng de sloop- en sorteergrijper omhoog.

◊ Verleng de bakcilinder (E) tot het boorgat in koppeling (F) 
aansluit op het boorgat in de adapterplaat (B).

◊ Monteer de koppelingsbout (G) en borg deze.
◊ Beweeg de bakcilinder (E) voorzichtig naar beide 

eindposities.

Optimaal viscositeitsbereik 30 - 60 cSt

Max. startviscositeit 2000 cSt

Max. olietemperatuur 80ºC

Omschrijving Artikelnummer

Vet
Q8 Ruysdael CL2 9210.0007
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4. Installatie

4.2.1 Maken van de hydraulische aansluitingen
LET OP
- VERKEERDE HYDRAULISCHE INSTALLATIE
De graafmachine moet een geschikte hydraulische instalaltie 
hebben om de sloop- en sorteergrijper te bedienen. Onjuist 
geïnstalleerde leidingen en onjuist berekende afmetingen 
kunnen ervoor zorgen dat de olie te heet wordt en dat de sloop- 
en sorteergrijper beschadigd raakt.

 Ø Gebruik alleen leidingen van vastgestelde afmetingen, zoals 
voorgeschreven in het hoofdstuk Technische specificaties.

 Ø Controleer de vastgestelde afmetingen van de hydraulische 
leidingen op bestaande hydraulische installaties. Alle 
aanvoer- en retourleidingen voor de hydraulische olie moeten 
een voldoende interne diameter en wanddikte hebben.

 Ø Zorg ervoor dat de hydraulische slangen 
niet kunnen gaan wringen.

◊ Schakel de graafmachine uit.
◊ Ontlast de druk van het hydraulisch systeem door de druk 

van de hydraulische tank af te laten.
◊ Sluit alle kleppen af als er geen snelkoppelingen worden 

gebruikt.

LET OP
- SCHADE AAN HYDRAULISCHE ONDERDELEN
Zand en ander vuil kunnen terecht komen in de hydraulische 
leidingen en beschadigingen veroorzaken.

 Ø Reinig alle hydraulische leidingen en aansluitingen 
alvorens de hydraulische slangen aan te sluiten.

◊ Laat vervuilde hydraulische leidingen reinigen door een 
gespecialiseerd bedrijf.

◊ Reinig vervuilde hydraulische leidingaansluitingen met een 
geschikte, vetoplossende, universele reiniger.

◊ Raadpleeg de informatie van de fabrikant van het 
reinigingsmiddel omtrent veiligheid en gebruik.

4.2.2 Aansluiten van de hydraulische slangen 
voor de functies »Openen« en »Sluiten«
◊ Verwijder de doppen/blanco flenzen van poort »A« en »B« 

en bewaar deze op een veilige plaats.
◊ Controleer op beschadigingen.
◊ Vervang eventueel beschadigde aansluitingen.
◊ Indien de twee ingangsleidingen van de graafmachine-arm 

dezelfde werkdruk hebben, sluit deze dan zonder wringing 
aan op de poorten »Openen« en »Sluiten« (zie afbeelding 
bladzijde 10).

◊ Indien de twee ingangsleidingen een verschillende werkdruk 
hebben, sluit dan de slang met de hogere werkdruk zonder 
wringing aan op poort »Sluiten« en sluit de slang met de 
lagere werkdruk zonder wringing aan op poort »Openen«.

4.2.3 Aansluiten van de hydraulische slangen 
voor de functie »Draaien«
◊ Verwijder de dopmoeren en pluggen van de aansluitingen 

voor de functie »Draaien« en bewaar deze voor toekomstig 
gebruik.

◊ Controleer de verbindingen op eventuele beschadigingen.
◊ Vervang de beschadigde aansluitingen.
◊ Sluit de slangen aan op de aansluiting voor de functie 

»Draaien«.
◊ Sluit de beide slangen voor de functie »Draaien« zonder 

wringing aan op de arm.

 WAARSCHUWING!
- RONDZWIEPENDE HYDRAULISCHE SLANGEN
Hydraulische slangen die onder druk staan gaan 
rondzwiepen als er een boutverbinding los raakt of wordt 
losgemaakt. Dit kan ernstig letsel veroorzaken.

 Ø Haal de bevestigingsschroeven aan met 
het juiste aanhaalmoment.

4.3 Demonteren van de sloop- en 
sorteergrijper van de graafmachine

 WAARSCHUWING!
- ONVERWACHTE BEWEGINGEN
Plotselinge bewegingen van de graafmachine 
kunnen letsel veroorzaken.

 Ø Zet de graafmachine vast zodat deze 
niet onverwacht kan bewegen.

 Ø Volg de voorschriften van de graafmachine fabrikant.

 WAARSCHUWING!
- RONDZWIEPENDE HYDRAULISCHE SLANGEN
Hydraulische slangen die onder druk staan gaan 
rondzwiepen als er een boutverbinding los raakt of wordt 
losgemaakt. Dit kan ernstig letsel veroorzaken.

 Ø Ontlast de druk van het hydraulisch systeem alvorens 
een hydraulische slang te ontkoppelen.

 WAARSCHUWING!
- HETE ONDERDELEN
De hydraulische cilinder, slangen, buizen en fittingen 
worden zeer heet tijdens het bedrijf. Het aanraken 
hiervan kan leiden tot brandwonden.

 Ø Raak nooit hete onderdelen aan.
 Ø Als u werkzaamheden moet uitvoeren waarbij u de onderdelen 

moet aanraken, wacht dan eerst tot ze zijn afgekoeld.

◊ Sluit alle afsluitkleppen in de installatie bij de graafarm als er 
geen snelkoppelingen worden gebruikt.

◊ Ontkoppel de slangleidingen naar en van de sloop- en 
sorteergrijper aan de kant van de graafarm.

◊ Sluit alle open slanguiteinden af.

4. Installatie

4.3.1 Mechanische demontage
NB. Indien u gebruik maakt van een pen- en bussysteem kunt u 
de procedure zoals hieronder staat beschreven volgen. Indien 
u gebruik maakt van een ander (snelwissel)systeem, adviseren 
wij de gebruikershandleiding van de desbetreffende fabrikant te 
raadplegen.

◊ Schakel hulp van een collega in om de sloop- en 
sorteergrijper te demonteren.

◊ Spreek duidelijke handsignalen af om u in staat te stellen de 
graafarm te verplaatsen.

 WAARSCHUWING!
- LETSEL DOOR GRAAFARM OF SLOOP- EN SORTEERGRIJPER
Een plotselinge beweging van de graafmachine kan 
ervoor zorgen dat uw collega wordt getroffen door 
de graafmachine of de sloop- en sorteergrijper.

 Ø Beweeg de graafarm zeer langzaam en gecontroleerd 
wanneer een collega zich in de gevarenzone bevindt.

 Ø Houd uw collega altijd in het zicht.

 WAARSCHUWING!
- METALEN SPLINTERS
Bij het uitslaan van bouten kunnen er splinters afspringen 
die ernstig oogletsel kunnen veroorzaken.

 Ø Draag een veiligheidsbril bij het uitslaan van bouten.

◊ Verwijder de boutvergrendelingen van de steel.
◊ Verwijder de verbindingsbout met een stalen pen en een 

hamer.
◊ Schakel de graafmachine in.
◊ Trek de bakcilinder in.
◊ Verwijder de steelbout met een stalen pen en een hamer.
◊ Verwijder de steel van de graafmachine uit de adapterplaat.

4.4 Demonteren van de adapterplaat

◊ Maak de bevestigingsschroeven van de adapterplaat los.
◊ Til de adapterplaat van zijn plaats met een 

geschikte takeluitrusting en plaats deze op houten 
ondersteuningsblokken.

◊ Bewaar de bevestigingsschroeven en de borgschijven voor 
toekomstig gebruik.
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5. Bediening5. Bediening

5. BEDIENING

 WAARSCHUWING!
- HETE NAAR BUITEN SPUITENDE HYDRAULISCHE OLIE
Het hydraulisch systeem staat onder hoge druk. Als hydraulische 
aansluitingen loskomen, zal de hydraulische olie onder hoge 
druk naar buiten spuiten. Dit kan leiden tot ernstig letsel.

 Ø Zet de graafmachine en sloop- en sorteergrijper 
onmiddelelijk uit als u lekkages detecteert.

 Ø Los de druk in het hydraulisch systeem.
 Ø Repareer eventuele lekkages voordat de sloop- 

en sorteergrijper weer wordt gebruikt.

 WAARSCHUWING!
- HETE ONDERDELEN
De hydraulische cilinder, slangen, buizen en fittingen worden 
zeer heet tijdens het bedrijf. Het aanraken hiervan kan leiden tot 
brandwonden.

 Ø Raak nooit hete onderdelen aan.
 Ø Als u werkzaamheden moet uitvoeren waarbij u de onderdelen 

moet aanraken, wacht dan eerst tot ze zijn afgekoeld.

LET OP
- MILIEUVERVUILING DOOR HYDRAULISCHE OLIE
Hydraulische olie is schadelijk voor het milieu. Wanneer 
hydraulische olie vrijkomt (bijvoorbeeld door lekkage) kan 
het grondwater en de grond worden verontreinigd waardoor 
organismen kunnen sterven.

 Ø Verzamel alle gemorste hydraulische olie om milieuvervuiling 
te voorkomen. Voor kleine hoeveelheden kan een absorberend 
middel gebruikt worden. Zorg ervoor dat deze niet terecht 
komt in de grond, in het grondwater of in de waterleiding.

 Ø Verzamel het verontreinigde absorptiemiddel in 
een waterdichte container en sluit die goed af.

 Ø Neem contact op met een bevoegd afvalverwijderingsbedrijf.
 Ø Verwijder al het verontreinigde materiaal 

volgens de geldende milieuvoorschriften.

LET OP
- TE HETE HYDRAULISCHE OLIE
De temperatuur van de hydraulische olie mag niet hoger zijn 
dan 80ºC. Bij hogere temperaturen zullen de pakkingen van de 
hydraulische onderdelen beschadigen.

 Ø Houd de olietemperatuur in de gaten.
 Ø Zet de graafmachine en sloop- en sorteergrijper uit als 

de monitor een verhoogde olietemperatuur aangeeft.
 Ø Controleer de hydraulische installatie 

en het drukuitschakelventiel.

5.1 Voorbereidingen voor de start

 WAARSCHUWING!
- OMVALLENDE GRAAFMACHINE 
Een graafmachine die valt of kantelt doordat deze op een niet-
egale ondergrond is geplaatst kan ernstig letsel en materiële 
schade veroorzaken.

 Ø Verplaats de graafmachine altijd met 
de grootste voorzichtigheid.

 Ø Gebruik sloop- en sorteergrijper niet voordat 
de graafmachine stabiel is geplaatst.

 WAARSCHUWING!
- RONDVLIEGENDE FRAGMENTEN
Fragmenten van materiaal dat loskomt bij het gebruik 
van de sloop- en sorteergrijper kunnen weggeslingerd 
worden en ernstig letsel veroorzaken als mensen erdoor 
worden getroffen. Kleine objecten die vallen van een grote 
hoogte kunnen ook ernstige schade veroorzaken.

Tijdens het gebruik van de sloop- en sorteergrijper is de 
gevarenzone aanzienlijk groter dan bij graafwerkzaamheden.

 Ø Beveilig de gevarenzone.
 Ø Stop met werken met de graafmachie zodra 

iemand de gevarenzone betreedt.
 Ø Sluit de voorruit en de zijramen van de graafmachine cabine.

◊ Voorzorgsmaatregelen voor het starten van de sloop- en 
sorteergrijper:
 - Controleer of de sloop- en sorteergrijper compleet is.
 - Controleer of de sloop- en sorteergrijper en de 

adapterplaat geen barsten hebben.
 - Controleer of er geen lekkages waarneembaar zijn van 

de hydraulische leidingen.

De voorbereidingen die zijn vereist voorafgaand aan het 
starten van de sloop- en sorteergrijper, zijn afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur:

 - Omgevingstemperatuur lager dan 0ºC (zie hoofdstuk 
Lage omgevingstemperatuur).

 - Omgevingstemperatuur hoger dan 30ºC (zie hoofdstuk 
Hoge omgevingstemperatuur).

Tijdens het werken met de sloop- en sorteergrijper moet 
de olietemperatuur tussen de 0ºC en +80ºC liggen. Bij een 
olietemperatuur van ongeveer +60ºC kan de volledige capaciteit 
van de sloop- en sorteergrijper worden benut.

1) Controleer of niemand zich in de gevarenzone bevindt.
2) Start de graafmachine volgens de aanwijzingen van de 

graafmachine fabrikant.
3) Laat de graafmachine op temperatuur komen tot de 

voorgeschreven werktemperatuur is bereikt.
4) Zet de graafmachine in de gewenste positie.

5.2 In- en uitschakelen van de 
sloop- en sorteergrijper
Na bevestiging van de sloop- en sorteergrijper aan de 
graafmachine kan deze worden bediend met het hydraulisch 
systeem van de graafmachine. Alle functies voor het bedienen 
van de graafmachine blijven ongewijzigd. De sloop- en 
sorteergrijper wordt in- en uitgeschakeld met elektrische en 
hydraulische signalen. 
 

◊ Schakel de sloop- en sorteergrijper in en uit volgens de 
voorgeschreven bedieningsinstructies.

◊ Verlaat u de graafmachine cabine? Schakel dan de 
veiligheidsschakelaar voor het gebruik van de sloop- en 
sorteergrijper ‘uit ’.

Voer de hierboven beschreven handelingen uit om het onbedoeld 
starten van de sloop- en sorteergrijper te voorkomen.

5.3 Functietest

Voer altijd een functietest uit voordat u de sloop- en 
sorteergrijper in gebruik neemt. Controleer of alle hydraulische 
leidingen en aansluitingen dicht zijn en of de sloop- en 
sorteergrijper probleemloos werkt.

◊ Bereid de sloop- en sorteergrijper voor, zodat u deze kunt 
gaan gebruiken (zie hoofdstuk Voorbereidingen voor de start).

◊ Breng de sloop- en sorteergrijper omhoog met de arm van 
de graafmachine zodat deze verticaal hangt.

◊ Sluit en open de schalen.
◊ Draai de sloop- en sorteergrijper naar links en naar rechts 

middels de functie »Grijper draaien«.
◊ Kijk naar de hydraulische leidingen of de sloop- en 

sorteergrijper naar behoren werkt.
◊ Schakel de sloop- en sorteergrijper direct uit bij lekkage van 

olie uit de hydraulische leidingen of als er andere storingen 
ontstaan.

◊ Ontlast de druk van het hydraulisch systeem door de druk 
van de hydraulische tank af te laten.

◊ Neem de sloop- en sorteergrijper alleen weer in gebruik als 
alle lekkages en storingen zijn verholpen.

5.4 Correct gebruik

5.4.1 Metselwerk slopen
Omvat het metselwerk met de schalen van de sloop- en 
sorteergrijper en breek de constructie.

5.4.2 Sorteren en laden
Gebruik de schalen voor sorteren en laden van materiaal.

5.4.3 Stofbeheersing
Houd het werkgebied vochtig door continu water te sproeien. Op 
deze manier wordt stofoverlast tot een minimum gereduceerd. 
Dehaco B.V. heeft diverse oplossingen ten behoeve van 
stofbeheersing in de vorm van nevelaars en nevelkanonnen. 
Bezoek de website www.dehaco.nl voor meer informatie.
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5. Bediening

5.4.4 Hoge omgevingstemperatuur
◊ Gebruik alleen hydraulische oliën met voldoende viscositeit.

In de zomer en in tropische klimaten is de minimumeis een 
hydraulische olie van het type HLP 68.

5.4.5 Lage omgevingstemperatuur
Bij een omgevingstemperatuur lager dan -20ºC
Indien u met de sloop- en sorteergrijper gaat werken in 
omgevingstemperaturen lager dan -20ºC dient u de graafmachine 
vooraf op te warmen.

Parkeer de graafmachine en de sloop- en sorteergrijper bij 
voorkeur op in een verwarmde, beschutte ruimte, wanneer deze 
niet wordt gebruikt.

LET OP
- HYDRAULISCHE OLIE TE KOUD
Wanneer met de sloop- en sorteergrijper wordt gewerkt als 
de hydraulische olie nog koud is zullen pakkingen van de 
hydraulische onderdelen beschadigd raken.

 Ø Gebruik de sloop- en sorteergrijper niet tot 
de olietemperatuur minimaal 0ºC is.

◊ Start de graafmachine volgens de aanwijzingen van de 
graafmachine fabrikant.

◊ Laat de graafmachine op temperatuur komen tot de door de 
graafmachine fabrikant voorgeschreven werktemperatuur is 
bereikt.

◊ Breng de sloop- en sorteergrijper omhoog met de arm van 
de graafmachine zodat deze verticaal hangt.

◊ Sluit, open en draai de sloop- en sorteergrijper tijdens het 
opwarmen van de graafmachine.

LET OP
- SCHADE AAN HYDRAULISCHE ONDERDELEN
Hete hydraulische olie beschadigt de onderkoelde hydraulische 
sloop- en sorteergrijper.

 Ø Vul het hydraulisch systeem niet met hete hydraulische olie.

De temperatuur van de hydraulische olie van de graafmachine 
moet minstens 0ºC zijn.
◊ Start de sloop- en sorteergrijper als de temperatuur is 

gestegen tot 0ºC.
◊ Voer een functietest uit en controleer of alle hydraulische 

leidingen en aansluitingen dicht zijn en of de sloop- en 
sorteergrijper probleemloos werkt.

◊ Laat tijdens het gebruik de motor van de graafmachine en de 
pompen aanstaan, ook tijdens pauzes.

5.5 Verboden gebruik

5.5.1 Zwevend transport
 WAARSCHUWING!

- GEVAAR VAN VALLENDE ONDERDELEN
Vallende onderdelen kunnen ernstig letsel veroorzaken.

 Ø Bedien de sloop- en sorteergrijper nooit boven de 
cabine, andere personen of andere machines.

5.5.2 Onveilige ondergrond
 WAARSCHUWING!

- KANTELGEVAAR
De graafmachine kan kantelen en letsel en schade veroorzaken.

 Ø Werk alleen met de sloop- en sorteergrijper wanneer de 
graafmachine op een veilige en stabiele ondergrond staat.

5. Bediening

5.5.3 Niet-dragende, zwevende plafonds
 WAARSCHUWING!

- INSTORTINGSGEVAAR
De graafmachine kan naar beneden storten 
en letsel en schade veroorzaken.

 Ø Werk alleen met de sloop- en sorteergrijper als de 
graafmachine zich op een lastdragend plafond.

5.5.4 Werkpositie
 WAARSCHUWING!

- VALLEND PUIN
Grote stukken vallend puin kunnen letsel en schade veroorzaken.

 Ø Begin sloopwerkzaamheden nooit van 
onderaf of in het midden.
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5. Bediening

5.5.5 Gebruik van de ketting
 WAARSCHUWING!

- KANTELGEVAAR
De graafmachine kan kantelen en letsel en schade veroorzaken.

 Ø Werk alleen met de sloop- en sorteergrijper wanneer de 
graafmachine op een veilige en stabiele ondergrond staat.

5.5.6 De graafmachine verplaatsen
Verplaats de graafmachine nooit zijdelings door de sloop- en 
sorteergrijper op de grond te plaatsen om de graafmachine 
op te heffen. De sloop- en sorteergrijper kan hierdoor ernstig 
beschadigd raken.

5.5.7 Bewegen van de arm
Verplaats de graafmachine of arm nooit terwijl u met de sloop- en 
sorteergrijper aan het werk bent.

5. Bediening

5.5.8 De sloop- en sorteergrijper roteren
Draai de sloop- en sorteergrijper nooit terwijl u grijpt. De sloop- 
en sorteergrijper kan hierdoor ernstig beschadigd raken. 

5.5.9 Uitschuiven van de bakcilinder
Schuif de cilinder nooit uit terwijl u grijpt. Deze actie zou de sloop- 
en sorteergrijper onbruikbaar kunnen maken.

5.5.10 Trekken
Gebruik de sloop- en sorteergrijper nooit om aan draagbalken, 
steunen of wanden te trekken. Dit zou tot ernstige 
beschadigingen kunnen leiden. Bovendien kan de graafmachine 
stabliteit verliezen en kantelen.

5.5.11 Heffen/transporteren
Gebruik de sloop- en sorteergrijper nooit om materiaal op te 
heffen of te vervoeren. Deze is hier niet voor ontworpen en 
dergelijk gebruik kan leiden tot ernstige beschadiging van het 
uitrustingsstuk.

5.5.12 Hameren
Gebruik de sloop- en sorteergrijper niet om op of tegen de te 
slopen constructie te hameren. De sloop- en sorteergrijper kan 
hierdoor ernstig beschadigd raken.

5.5.13 Puin verschuiven
Gebruik de sloop- en sorteergrijper nooit om puin te verplaatsen.

5.5.14 Abrupte bewegingen
Maak nooit abrupte bewegingen met de sloop- en sorteergrijper 
om deze los te krijgen wanneer deze vastzit in een constructie.
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5. Bediening

5.5.15 Uiterste cilinderposities
Zorg ervoor dat de cilinders van de graafmachine-arm nooit 
helemaal in hun uiterste positie staan. Verplaats zonodig de 
graafmachine om goed met de sloop- en sorteergrijper te kunnen 
werken.

5. Bediening

5.5.16 Onderwater gebruik
Gebruik de sloop- en sorteergrijper nooit onder water. Het 
water kan zowel de sloop- en sorteergrijper als de hydraulische 
installatie van de graafmachine ernstig beschadigen.

6. ONDERHOUD
Onderhoudswerkzaamheden dienen regelmatig te worden 
uitgevoerd door de bediener van de graafmachine.

 WAARSCHUWING!
- HETE NAAR BUITEN SPUITENDE HYDRAULISCHE OLIE
Het hydraulisch systeem staat onder hoge druk. Als hydraulische 
aansluitingen loskomen, zal de hydraulische olie onder hoge 
druk naar buiten spuiten. Dit kan leiden tot ernstig letsel.

 Ø Zet de graafmachine en sloop- en sorteergrijper 
onmiddellijk uit als u lekkages detecteert.

 Ø Los de druk in het hydraulisch systeem.
 Ø Repareer eventuele lekkages voordat de sloop- 

en sorteergrijper weer wordt gebruikt.

 WAARSCHUWING!
- HETE ONDERDELEN
De hydraulische cilinder, slangen, buizen en fittingen worden 
zeer heet tijdens het bedrijf. Het aanraken hiervan kan leiden tot 
brandwonden.

 Ø Raak nooit hete onderdelen aan.
 Ø Als u werkzaamheden moet uitvoeren waarbij u de onderdelen 

moet aanraken, wacht dan eerst tot ze zijn afgekoeld.

 WAARSCHUWING!
- ONBEDOELD STARTEN
Het onbedoeld starten van de graafmachine/sloop- en 
sorteergrijper kan leiden tot ernstig letsel.

 Ø Volg de instructies om onbedoeld starten te voorkomen.

 WAARSCHUWING!
- ONVERWACHTE BEWEGINGEN
Plotselinge bewegingen van de graafmachine 
kunnen letsel veroorzaken.

 Ø Zet de graafmachine vast zodat deze 
niet onverwacht kan bewegen.

 Ø Volg de voorschriften van de graafmachine fabrikant.

 WAARSCHUWING!
- ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL
De schalen van de sloop- en sorteergrijper kunnen onverwacht 
sluiten en daarmee ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

 Ø Zorg ervoor dat niemand zich tussen de schalen bevindt.

LET OP
- MILIEUVERVUILING DOOR HYDRAULISCHE OLIE
Hydraulische olie is schadelijk voor het milieu. Wanneer 
hydraulische olie vrijkomt (bijvoorbeeld door lekkage) kan 
het grondwater en de grond worden verontreinigd waardoor 
organismen kunnen sterven.

 Ø Verzamel alle gemorste hydraulische olie om milieuvervuiling 
te voorkomen. Voor kleine hoeveelheden kan een absorberend 
middel gebruikt worden. Zorg ervoor dat deze niet terecht 
komt in de grond, in het grondwater of in de waterleiding.

 Ø Verzamel het verontreinigde absorptiemiddel in 
een waterdichte container en sluit die goed af.

 Ø Neem contact op met een bevoegd afvalverwijderingsbedrijf.
 Ø Verwijder al het verontreinigde materiaal 

volgens de geldende milieuvoorschriften.
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6. Onderhoud 6. Onderhoud

6.1 Dagelijks onderhoud

1) Plaats de grijper voor onderhoudswerk altijd geopend op 
een vlakke stabiele ondergrond en overtuig u ervan dat de 
graafmachine niet kan gaan bewegen.

2) Bij onderhoud aan het hydraulisch systeem dienen de 
hydraulische slangen losgekoppeld te worden. Alvorens 
deze los te koppelen dient u zich ervan te overtuigen dat 
er geen druk meer op de slangen staat. Zie hiervoor de 
bedieningshandleiding van de graafmachine.

3) De grijper dient 1 x per 8 draaiuren gesmeerd te worden 
met de hetzelfde soort vet als voorgeschreven voor de 
graafmachine. 

4) Wanneer de verwisselbare messen van de grijperschalen in 
die mate zijn weggesleten dat de grijper niet meer volledig 
sluit, dient men de werkzaamheden te staken en dienen de 
verwisselbare messen gechangeerd of vervangen te worden. 
(N.B. De verwisselbare messen dienen tevens als eindaanslag 
voor de cilinders.) 

6.1.1 Smeerschema

6.1.2 Wisselen / vervangen slijtmessen

1) Let erop dat u de moer met de conische kant naar binnen 
monteert.

2) Bouten dienen te worden aangetrokken met een 
aanhaalmoment (zie tabel pagina 27).

1) Smering draaipunten 
1 = 1 x per 8 draaiuren

2) Smering draaipunten 
1 = 1 x per 8 draaiuren

3) Smering draaikrans 
1 = 1 x per 8 draaiuren

Om de bevestiging van de aan stotende belasting 
onderhevige verwisselbare te kunnen waarborgen, dient men 
na het wisselen het verwisselbare mes d.m.v. hechtlassen 
aan het vaste mes te lassen.

6.1.3 Aandraaimoment

In de tabel op deze pagina staat het aandraaimoment voor bouten en moeren van draaikrans, messen en andere onderdelen van de DSG 
sloop- en sorteergrijpers overzichtelijk weergegeven.

Boutafmeting Aandraaimoment (Nm) Aandraaimoment 
(kg•m) Aandraaimoment (ft•lb) Opmerkingen

Bout 10,9 Bout 10,9

M8 40 Nm 4 kg•m 29 ft•lb

M10 80 Nm 8 kg•m 60 ft•lb

M12 130 Nm 13 kg•m 94 ft•lb

M12 x 1,25 110 Nm 11 kg•m 80 ft•lb Let op! Fijne draad.

M14 200 Nm 20 kg•m 145 ft•lb

M16 300 Nm 30 kg•m 217 ft•lb

M20 600 Nm 60 kg•m 434 ft•lb

M24 1000 Nm 100 kg•m 723 ft•lb

M27 1500 Nm 150 kg•m 1106 ft•lb

M30 2000 Nm 200 kg•m 1475 ft•lb

M36 3600 Nm 360 kg•m 2655 ft•lb

M39 4600 Nm 460 kg•m 3393 ft•lb



2928 © 2022 Dehaco B.V. • Gebruikers- en onderhoudshandleiding DSG Sloop- en sorteergrijpers • No. DSG.2165.0001 • 31-01-2022Dehaco B.V. • Kruisbaak 25 • 2165 AJ Lisserbroek (NL) • ✆ +31 (0)252 - 41 79 50 •  info@dehaco.nl • www.dehaco.nl

7. Probleemoplossing7. Probleemoplossing

7. PROBLEEMOPLOSING

7.1 De sloop- en sorteergrijper 
werkt niet

7.2 Onvoldoende sluitkracht

7.3 De rotatiefunctie werkt niet

Oorzaak Oplossing Door wie?

Controleer of de klep in de leiding Openen 
of Gesloten gesloten is. Open de terugslagklep. Machinist

Defecte koppelingen blokkeren leidingen 
Openen/Sluiten. Vervang de defecte koppelonderdelen. Werkplaats / Dehaco servicemonteur

Elektrische apparatuur in het systeem is 
defect.

Controleer de defecte elektrische 
apparatuur en repareer deze zonodig. Werkplaats

De tuimelschakelaar is defect. Controleer de tuimelschakelaar en vervang 
deze zonodig. Werkplaats

De magneet op het inschakelventiel is 
beschadigd. Vervang de magneet. Werkplaats

Oorzaak Oplossing Door wie?

De leidingen voor Openen en Sluiten zijn 
verwisseld. Sluit de leidingen naar behoren aan. Machinist

De werkdruk is te laag. Corrigeer de werkdruk. Werkplaats / Dehaco servicemonteur

Oorzaak Oplossing Door wie?

Rotatiemotor/tandwieleenheid/draaikrans/
rotatietransmissie defect.

Controleer de rotatiemotor/
tandwieleenheid/draaikrans/
rotatietransmissie en vervang de defecte 

Dehaco servicemonteur of een erkende 
Dehaco-dealer.

Oorzaak Oplossing Door wie?

Het oliepeil in de tank is te laag. Controleer het oliepeil en vul zonodig bij. Machinist of werkplaats

Het pompvolume van de graafmachine is te 
hoog; er wordt een constante hoeveelheid 
olie uit het drukverminderingsventiel 

Het toerental van de graafmachine motor 
controleren en corrigeren.
Zet de pomp aan.

Dehaco servicemonteur of een erkende 
Dehaco-dealer.

De drukverminderingsklep is defect of er is 
een mankement aan het ventiel.

Monteer nieuwe drukverminderspatronen 
of een nauwkeurigere drukbegrenzingsklep.

Dehaco servicemonteur of een erkende 
Dehaco-dealer.

7.4 De bedrijfstemperatuur is te hoog

7.5 Olielekkage uit hydraulische 
aansluitingen

7.6 Onvoldoende smering

Oorzaak Oplossing Door wie?

Dopmoeren zitten los. Controleer de dopmoeren en haal deze aan. Machinist

Slangaansluitingen zitten los. Controleer de aansluitingen en haal deze 
aan. Machinist

Oorzaak Oplossing Door wie?

Intervallen tussen de smeringen is te lang. Controleer de smering en smeer. Machinist.
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9. Opslag8. Reparatie

8. REPARATIE

 WAARSCHUWING!
- RISICO VAN PERSOONLIJK LETSEL
Ondeskundige reparatie van de sloop- en sorteergrijper 
kan leiden tot ernstig letsel en materiële schade.

 Ø Reparatie mag alleen worden uitgevoerd door 
Dehaco B.V. of een door Dehaco erkende dealer.

◊ Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met 
Dehaco B.V. of een Dehaco-dealer in uw regio.

8.1 Ter reparatie aanbieden van 
de sloop- en sorteergrijper
LET OP
- GEMENGDE HYDRAULISCHE OLIE
Vermeng minerale olie nooit met niet-minerale olie. Ook 
kleine sporen van minerale olie vermengd met niet-minerale 
olie kunnen resulteren in schade aan zowel de sloop- en 
sorteergrijper als aan de graafmachine. Niet-minerale olie 
verliest zijn biologische afbreekbaarheid.

 Ø Gebruik slechts één type hydraulische olie.

◊ Specificeer altijd welke hydraulische olie is gebruikt wanneer 
u de sloop- en sorteergrijper aanbiedt ter reparatie.

9. OPSLAG

9.1 Sloop- en sorteergrijper

 WAARSCHUWING!
- KANTELGEVAAR
Als de sloop- en sorteergrijper kantelt wanneer deze is 
opgeslagen kan dit leiden tot ernstig letsel en materiële schade.

 Ø Plaats de sloop- en sorteergrijper bij voorkeur op 
vierkante houten balken of een pallet. Zorg ervoor 
dat de horizontale ondergrond egaal is.

9.1.1 Procedure voor opslag
1) Open de schalen van de sloop- en sorteergrijper. 

De sloop- en sorteergrijper is stabieler wanneer deze met 
geopende schalen wordt opgeslagen. Daarnaast bevindt 
zich minder olie in de sloop- en sorteergrijper wanneer 
de schalen geopend zijn. Zo gaat er minder olie verloren 
en komt er minder olie in het milieu terecht wanneer er 
onverhoopt een lek wordt geconstateerd.

2) Verwijder de sloop- en sorteergrijper van de graafmachine.
3) Sla de sloop- en sorteergrijper op in een droge, goed 

geventileerde ruimte.
4) Indien er slechts mogelijkheid is tot opslag in de buitenlucht, 

dan dient de sloop- en sorteergrijper tegen weersinvloeden 
te worden beschermd. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik 
van plastic folie of beschermhoezen. 

9.2 Vetpatronen

 WAARSCHUWING!
- BRAND EN SCHADELIJKE GASSEN
Bij verbranding van vet komen schadelijke gassen vrij.

 Ø Sla de vetpatronen nooit op naast brandverspreidende 
of zelfontstekende substanties.

 Ø Stel de vetpatronen niet bloot aan direct zonlicht.

◊ Sla de vetpatronen op in een koele, goed geventileerde 
ruimte.
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10. Afdanken

10. AFDANKEN

LET OP
- MILIEUSCHADE DOOR VERBRUIKSGOEDEREN
Hydraulische olie en vet zijn schadelijk voor het milieu 
en mogen de grond niet binnendringen, noch in de 
grondwaterspiegel of in watervoorraden terecht komen.

 Ø Controleer of er geen olie of vet kan weglopen.
 Ø Voer zonodig af conform de geldende milieuvoorschriften.

10.1 Sloop- en sorteergrijper

◊ Verwijder de sloop- en sorteergrijper van de graafmachine.
◊ Verwijder de adapterplaat.
◊ Verwijder de hydraulische slangen van de sloop- en 

sorteergrijper.
◊ Dank de sloop- en sorteergrijper af conform de geldende 

voorschriften of raadplaag een gespecialiseerd en erkend 
bedrijf.

10.2 Hydraulische slangen

◊ Tap de olie af uit de hydraulische slangen en verzamel deze.
◊ Dank de hydraulische slangen af in overenstemming met de 

geldende voorschriften en vermijd risico’s voor het milieu.

10.3 Hydraulische olie

◊ Verzamel eventueel gelekte hydraulische olie.
◊ Gooi deze weg conform de geldende milieuvoorschriften.

10.4 Vet en vetpatronen

◊ Loos vet en niet geheel lege vetpatronen in 
overeenstemming met de geldende voorschriften.

◊ Alleen volledig lege vetpatronen kunnen worden gerecycled.

11. Technische specificaties F-serie

11. TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Hydraulische sloop- en sorteergrijpers 

zonder rotatie

DSG70-F DSG100-F DSG150-F DSG250-F DSG400-F DSG450-F DSG452-F DSG502-F DSG603-F

Te
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ie
s Gewichtsklasse (1) t 0,7-1,2 1-2 1,2-3 2,5-4 4-6 5-9 6-11 7-12 10-16

Gewicht (standaard) (2) kg 50 65 100 200 280 330 340 500 600

Aantal cilinders 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Werkdruk bar 300 300 300 300 300 300 300 350 350

Oliehoeveelheid l/min 15 20 25 35 40 50 50 90 100

Schaalbreedte A mm 300 350 450 500 600 700 700 600 800

Hoogte geopend B mm 420 450 550 650 800 820 820 745 950

Breedte geopend C mm 600 770 800 1.160 1.400 1.500 1.500 1.700 1.750

Hoogte gesloten D mm 600 540 540 695 840 875 875 925 955

Breedte gesloten E mm 430 545 545 785 850 890 885 1.055 1.070

Inhoud l 30 40 70 100 150 200 200 300 400

Sluitkracht kN 6 7 15 20 23 24 24 30 35

Artikelnummer 1210.0038 1210.0069 1210.0063 1210.0040 1210.0015 1210.0041 1210.0070 1210.0042 1210.0071

DSG903-F DSG1003-F DSG1102-F DSG1202-F DSG1402-F DSG1802-F DSG1900-F DSG2500-F DSG2700-F DSG3000-F

Te
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s Gewichtsklasse (1) t 13-20 16-20 16-25 17-28 20-28 24-35 25-38 28-40 30-50 35-50

Gewicht (standaard) (2) kg 785 800 1.100 1.200 1.300 1.450 1.500 1.900 2.100 2.400

Aantal cilinders 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Werkdruk bar 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Oliehoeveelheid l/min 120 120 150 160 170 170 180 200 200 200

Schaalbreedte A mm 900 1.000 900 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.360 1.500

Hoogte geopend B mm 1.100 1.100 1.200 1.200 1.200 1.250 1.020 1.270 1.270 1.300

Breedte geopend C mm 1.950 1.950 2.100 2.100 2.100 2.400 2.250 2.250 2.250 2.450

Hoogte gesloten D mm 1.105 1.105 1.240 1.230 1.230 1.260 1.270 1.380 1.380 1.485

Breedte gesloten E mm 1.170 1.170 1.300 1.300 1.300 1.350 1.340 1.370 1.370 1.475

Inhoud l 600 700 750 800 850 950 900 1.000 1.100 1.300

Sluitkracht kN 46 46 55 68 68 80 80 90 90 90

Artikelnummer v 1210.0073 1210.0074 1210.0075 1210.0076 1210.0077 1210.0078 1210.0079 1210.0110 1210.0111

(1) Gewichten gelden uitsluitend voor standaarddragers. 

Elke afwijking moet vóór montage overeen worden gekomen met Dehaco en/of de fabrikant van de drager. 

(2) Gewicht exclusief kopplaat en wisselmessen.
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11. Technische specificaties R-serie 11. Technische specificaties R-serie

11. TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Hydraulische sloop- en sorteergrijpers 

met rotatie

DSG70-R DSG100-R DSG150-R DSG250-R DSG300-R DSG400-R DSG450-R DSG452-R DSG502-R DSG603-R DSG803-R DSG804-R DSG903-R DSG904-R DSG1003-R DSG1004-R DSG1102-R DSG1104-R

Te
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s Gewichtsklasse (1) t 0,7-1,2 1-2 1,5-2 2,5-5 2,5-5 4-6 5-8 6-11 7-12 10-16 12-20 12-20 13-20 13-20 16-20 16-20 16-25 16-25

Gewicht bedrijfsklaar (2) kg 75 90 140 240 280 350 400 450 600 775 935 925 985 960 995 995 1.400 1.350

Aantal cilinders 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Aantal draaimotoren 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Werkdruk bar 300 300 300 300 300 300 300 320 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Werkdruk rotatie bar 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210

Oliehoeveelheid l/min 15 20 25 35 35 40 50 70 90 100 120 120 120 120 120 120 150 150

Oliehoeveelheid rotatie l/min 5 5 10 10 10 12 12 15 15 25 25 25 25 25 25 25 35 35

Schaalbreedte A mm 300 350 450 500 500 600 700 700 600 800 800 800 900 920 1.000 1.000 900 920

Hoogte geopend  B mm 595 610 650 710 770 880 900 990 1.050 1.140 1.245 1.215 1.245 1.310 1.245 1.240 1.465 1.410

Breedte geopend  C mm 600 770 800 1.160 1.160 1.400 1.500 1.550 1.700 1.750 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 2.100 2.100

Hoogte gesloten D mm 600 670 670 810 850 1.010 1.055 1.156 1.235 1.318 1.465 1.440 1.465 1.540 1.465 1.470 1.665 1.600

Breedte gesloten E mm 430 500 545 785 780 850 890 885 1.055 1.070 1.170 1.180 1.170 1.180 1.175 1.175 1.300 1.300

Inhoud l 30 40 70 100 100 150 200 200 300 400 500 500 600 600 700 700 750 750

Sluitkracht kN 6 7 15 20 20 23 24 24 30 35 46 46 46 46 46 46 55 55

Artikelnummer 1210.0018 1210.0001 1210.0006 1210.0010 1210.0088 1210.0014 1210.0016 1210.0062 1210.0037 1210.0055 1210.0057 1210.0086 1210.0058 1210.0087 1210.0059 1210.0082 1210.0025 1210.0083

DSG1202-R DSG1204-R DSG1402-R DSG1404-R DSG1702-R DSG1802-R DSG1900-R DSG2500-R DSG2700-R DSG3000-R DSG4000-R DSG4500-R DSG5003-R DSG8000-R DSG13000-R
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s Gewichtsklasse (1) t 17-28 17-28 20-28 20-28 23-30 24-35 25-38 28-50 30-50 35-50 40-65 45-80 45-100 70-120 100-200

Gewicht bedrijfsklaar (2) kg 1.500 1.415 1.600 1.500 1.750 1.800 1.900 2.500 2.700 3.000 3.910 4.200 5.040 7.250 13.000

Aantal cilinders 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Aantal draaimotoren 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4

Werkdruk bar 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Werkdruk rotatie bar 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-250 190-250

Oliehoeveelheid l/min 160 160 160 160 170 170 180 200 200 200 250 250 250 320 320

Oliehoeveelheid rotatie l/min 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 40 50 60 70 100

Schaalbreedte A mm 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.360 1.500 1.500 1.500 1.500 1.800 1.800

Hoogte geopend  B mm 1.470 1.410 1.470 1.410 1.430 1.425 1.450 1.635 1.635 1.635 1.800 1.800 1.880 2.250 3.135

Breedte geopend  C mm 2.100 2.100 2.100 2.100 2.250 2.400 2.250 2.250 2.250 2.450 2.850 2.850 3.000 3.800 4.400

Hoogte gesloten D mm 1.660 1.600 1.660 1.600 1.695 1.690 1.700 1.830 1.830 1.935 2.050 2.090 2.200 2.525 3.420

Breedte gesloten E mm 1.300 1.300 1.300 1.300 1.340 1.350 1.340 1.370 1.370 1.475 1.755 1.755 1.890 2.400 2.700

Inhoud l 800 800 850 850 900 950 900 1.000 1.100 1.300 1.500 1.500 1.600 3.600 4.600

Sluitkracht kN 68 68 68 68 80 80 80 90 90 90 110 110 130 150 180

Artikelnummer 1210.0026 1210.0084 1210.0027 1210.0085 1210.0068 1210.0067 1210.0009 1210.0011 1210.0012 1210.0013 1210.0048 1210.0089 1210.0065 1210.0081 1210.0029

(1) Gewichten gelden uitsluitend voor standaarddragers. 

Elke afwijking moet vóór montage overeen worden gekomen met Dehaco en/of de fabrikant van de drager. 

(2) Netto gewicht inclusief kopplaat en wisselmessen (bij benadering).
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