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“De eerste klap is een daalder waard”

Werkplanner nu ook gekoppeld 
aan VAC Cloud! 

Hyrax 950 voor Guyt Infra

Nieuwe producten!
o.a. RP16-IT, MH125 PRO, Smart + personendouche
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Palen indrijven in Assendelft

Over Guyt Infra 
Guyt Infra is gevestigd in Katwijk (ZH) en is 
opgezet door vader Gert Guyt. Ongeveer 15 
jaar geleden kwam zoon Bo Guyt bij het bedrijf. 
In de afgelopen jaren is het bedrijf ontzettend 
gegroeid en zijn er meer mensen in dienst 
gekomen. Samen met de leuke club mensen die 
er nu werken heeft Bo het nog iedere dag naar 
zijn zin. 

In Assendelft wordt flink gebouwd. Waar voorheen weilanden waren, komt nu een 
volledig nieuwe woonwijk te liggen. En waar koeien gewoon alles lekker kunnen laten 
lopen, moet er bij een woonwijk toch echt een fatsoenlijke riolering aangelegd worden. 
Aan Guyt Infra de taak om de woonwijk van riolering te voorzien.
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Bo Guyt legt uit 
Wanneer we langsgaan bij de werkzaamheden 
in Assendelft legt Bo Guyt, eigenaar van Guyt 
Infra, uit dat hij 2000 houten palen op -20 nap 
de grond in slaat. De houten palen dienen ter 
ondersteuning van de rioleringsbuizen. Boven 
op de houten palen komt een stuk hakkelbout 
waar de rioolbuis door middel van een houten 
wig en klemband vast wordt gehouden. Zo ligt 
de riolering goed en stabiel.

Op eigen houtje 
Om de houten palen zo diep de grond in 
te slaan, heb je goed gereedschap nodig. 
Een trilblok is voor zo’n klus het juiste 
gereedschap. Daarom belde Bo naar Dehaco 
om een Hyrax trilblok te proberen. Hij had al 
eens een Hyrax 700 gehuurd bij een andere 
klus, maar hier had hij zwaarder geschut 
nodig. De palen moesten immers tot ruim 
onder het Normaal Amsterdams Peil. Daarom 
pakte hij dit keer het grootste trilblok in de 
serie: een Hyrax 950.

Hyrax 950
Een Hyrax 950 is geschikt voor een 22 - 45 tons 
graafmachine. Met een standaard gewicht van 
1.035 kg, is hij relatief laag in gewicht en heeft 
een ongekend hoge slagkracht: 240 kN. Dat is 
dus wel een hele geschikte combinatie met de 
Hitachi Zaxis 250 LC.

Dubbel excentriek
Net zoals alle andere Hyrax trilblokken 
vanaf de Hyrax 250, is ook de Hyrax 950 
voorzien van een dubbel excentriek zonder 

tandwieloverbrenging. In tegenstelling tot 
andere trilblokken worden beide excentrieken 
individueel aangedreven door twee 
afzonderlijke motoren. Dat maakt dit systeem 
veel eenvoudiger in het onderhoud.

Intelligent Dual Power System
Dankzij het Intelligent Dual Power System 
lenen de Hyrax trilblokken zich voor meerdere 
toepassingen. Zoals ‘linear verdichten’. 
Hierbij draait de ene motor linksom en 
de andere motor rechtsom; dit heeft een 
bepaald trileffect tot gevolg, bij uitstek 
geschikt voor het indrijven van palen en 
damwanden. Daarnaast kun je kiezen voor 
een zogeheten oscillerende stand waarbij de 
motoren allebei in dezelfde richting draaien; 
deze stand wordt vooral toegepast bij 
verdichtingswerkzaamheden.

Bo is meer dan tevreden over de Hyrax 950. 
Met gemak slaat hij de palen de grond in.  
Dat is dus een blijvertje!

Intelligent Dual Power 
System® (IDP-System®)

Dubbel aangedreven  
excentriek
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6410.0025
Deconta smart + 750 panelendouche  
3 compartimenten 

6410.0028
Deconta smart + 900 panelendouche  
3 compartimenten 

6410.0031
Deconta smart + 1000 panelendouche  
3 compartimenten 
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deconta heeft een breed assortiment aan kwaliteitsproducten 
voor onder andere de asbestsanering. Heugelijk nieuws, 
want het assortiment is aangevuld met een nieuwe personen 
panelendouche: de smart +

Rob de Zwart, internationaal sales manager 
bij deconta, vertelt: “De smart + panelendouche 
is een lichtgewicht en robuuste douche die 
eenvoudig op te bouwen is. Het is een volledig 
circulair product en de wanden en deuren zijn 
gemaakt van gerecycled plaatmateriaal. Deze 
karaktereigenschappen en de verantwoorde 
manier van ontwikkelen voldoen aan de wensen 
van onze klanten”.

De smart + panelendouche is beschikbaar 
in drie breedte maten 75 cm, 90 cm en 100 
cm. Daarnaast is hij te koppelen aan de 
innovatieve Smart Door. 

En voor de logistieke medewerkers onder ons: 
voor de panelendouche is er een  
handige transportpallet beschikbaar!

deconta personen 
panelendouche smart +

van € 4.425,-
voor

van € 4.640,-
voor

van € 4.880,-
voor

€ 3.890,-

€ 4.090,-

€ 4.295,-

NIEUW: 
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€ 3.890,-

€ 4.090,-

€ 4.295,-

Rijd direct weg met een Ready Pack decowagen

*Deze actie loopt tot en met 31 oktober 2021 en geldt alleen voor zakelijke klanten. Alle financieringsovereenkomsten zullen 
worden gesloten met BNP Paribas Leasing Solutions op basis van financial lease en onder voorbehoud van kredietacceptatie. Het 
rentetarief van 0% geldt enkel voor gesloten overeenkomsten met een looptijd van 24 maanden en is alleen van toepassing 
op het product 6210.0024 Dehaco C3000A Ready Pack Decontaminatiewagen en 6210.0025 Dehaco C4000A Ready Pack 
Decontaminatiewagen. Door deel te nemen aan deze actie gaat u akkoord met de Algemene Leveringsvoorwaarden van Dehaco, 
te vinden op www.dehaco.nl  OP=OP

Wilt u ook zo’n mooie unit aan uw wagenpark toevoegen? 
De Dehaco ECO decowagens zijn voorzien van de nieuwste 
technieken en voldoen aan de laatste ontwerpeisen.  

Met de Ready Pack modellen van Dehaco kunt u als het moet 
meteen de weg op, we kunnen deze namelijk uit voorraad 
leveren. De Ready Pack modellen zijn voorzien van een hele 
goede standaarduitrusting. U hoeft de decowagen alleen nog 
aan te koppelen en u kunt direct wegrijden!

Dehaco C3000A 

 € 37,50
per dag o.b.v. 24 mnd 

ex. BTW Dehaco C4000A 

 € 42,50
ex. BTW

0% 
rente

Inpakken en wegwezen

per dag o.b.v. 24 mnd 

ACTIE



  

Het verwijderen van vloerbedekking is een klus waarvan je denkt “dat doe ik wel ff”.  
Maar als je eenmaal bezig bent, valt het vaak vies tegen en lijkt de vloerbedekking 
vergroeid te zijn met de ondergrond. Het is arbeidsintensief werk en belastend voor je 
lichaam. Daarom is het net zo makkelijk om even een tapijtstripper te huren bij Dehaco, 
om vervolgens door je vloerbedekking heen te sjezen. 

“Ff een strippertje huren”

Verhuurafdeling Dehaco
Bij de verhuurafdeling van Dehaco is het 
een komen en gaan van tapijtstrippers. De 
een is nog niet terug en de ander wordt 
alweer verhuurd. Het populaire item is een 
veelgebruikt product die je makkelijk achter 
in je bus laadt. De bijgevoegde transporter 
maakt het je op de klus extra gemakkelijk om 
de tapijtstripper te vervoeren.  

Van voor naar achter, van links naar rechts
De strippers, bestaande uit een DTS100, 
DTS170 en een DTS220, zijn zelfrijdend en 
hebben een zeer snelle achteruitrijfunctie. 
Hierdoor hoef je de machine dus niet te tillen 
of te slepen. Ideaal. Het bedieningspaneel 
bestaat uit twee duimknoppen, waarmee 
je voor- en achteruit kunt. Gemakkelijk te 
bedienen dus, als je hem op zijn duimpje kent. 
Op de disselkop zit ook een snelheidsregelaar, 
waarmee je de rijsnelheid van de “vooruit 
stand” in kan stellen. 

Uiteraard zit er ook een noodstop op die 
je in noodsituaties in kunt drukken. Super 
veilig voor de bestuurder en iedereen in de 
omgeving. 

Soorten oppervlakten
De tapijtstrippers van Dehaco zijn ontworpen 
om vrijwel alle tapijten, vinyl en rubberen 
oppervlakten te verwijderen. 
Het grootste model in de serie, de DTS220, is 
voorzien van dubbele rijmotoren. Hiermee kun 
je nauwkeurig sturen. Of dat nu in een kleine 
kantoorruimte is of in een grote sporthal. 

Als een warm mes door de boter
Vlijmscherpe U-, V-profiel of vlakke messen 
zijn beschikbaar. Bij het huren van een 
tapijtstripper wordt er meestal van ieder soort 
twee messen bij gedaan. Het ligt er tenslotte 
maar net aan wat het beste werkt. De messen 
zijn in ieder geval uitermate geschikt voor alle 
soorten ondervloeren. 

Als je bij de volgende klus nou zo loopt te 
hannesen, aarzel dan niet om ons even te 
bellen. Wij denken graag mee welk type 
tapijtstripper het beste bij jouw klus past 
en zetten er graag een voor je klaar bij de 
verhuurafdeling! 

Huur prijslijst sloop & stof 

DTS tapijtstrippers

IBEX Hydraulische sloophamers
Gewichtsklasse 

drager / ton
Gewicht

bedrijfsklaar / kg
Dagprijs Dagprijs 

> week 
Dagprijs 

> 4 weken

IBEX 70GS 0,8 - 1,5 79 € 75,00 € 50,00 € 45,00

IBEX 135GS  1 - 2
125 € 87,00 € 58,00 € 52,00

IBEX 170GS 1,5 - 3
170 € 95,00 € 64,00 € 58,00

IBEX 200GS 2 - 4
200 € 105,00 € 69,00 € 62,00

IBEX 320GS 3,5 - 7
320 € 110,00 € 73,00 € 65,00

IBEX 400GS 5 - 8
420 € 115,00 € 76,00 € 69,00

IBEX 600GS 6 -10 610 € 125,00 € 83,00 € 75,00

IBEX 900GS 10 - 16 980 € 150,00 € 99,00 € 89,00

IBEX 1200GS 13 - 18 1.255 € 180,00 € 120,00 € 108,00

IBEX 1800GS 18 - 25 1.800 € 225,00 € 150,00 € 135,00

IBEX 2202GS 25 - 32 2.215 € 300,00 € 200,00 € 180,00

IBEX 2800GS 32 - 40 2.950 € 385,00 € 255,00 € 230,00

IBEX 3200GS 36 - 45 3.300 € 445,00 € 295,00 € 265,00

IBEX 4000GS 40 - 55 4.400 € 585,00 € 365,00 € 328,00

IBEX 5500HS 50 - 75 5.500 € 745,00 € 495,00 € 445,00

IBEX 7500HS 70 - 100 8.380 € 995,00 € 620,00 € 560,00

IBOX-Alarmsystem 12/24V
€ 50,00 € 30,00 € 25,00

DSG Sloop- en sorteergrijpers
Gewichtsklasse 

drager / ton
Gewicht

bedrijfsklaar / kg
Dagprijs Dagprijs 

> week 
Dagprijs 

> 4 weken

DSG 150-R 1,2 - 3
140 € 95,00 € 55,00 € 49,00

DSG 250-R 2,5 - 4
240 € 105,00 € 60,00 € 54,00

DSG 400-R 4 - 6
350 € 110,00 € 65,00 € 59,00

DSG 450-R 5 - 9
400 € 115,00 € 68,00 € 61,00

DSG 452-R 6 - 11 450 € 120,00 € 70,00 € 63,00

DSG 602-R 10 - 16 840 € 135,00 € 80,00 € 63,00

DSG 902-R 13 - 20 1.050 € 150,00 € 90,00 € 81,00

DSG 1202-R 17 - 28 1.500 € 170,00 € 110,00 € 99,00

DSG 1402-R 20 - 28 1.600 € 170,00 € 110,00 € 99,00

DSG 1900-R 25 - 38 1.900 € 220,00 € 155,00 € 140,00

HYRAX Trilblokken
Gewichtsklasse 

drager / ton
Gewicht

bedrijfsklaar / kg
Dagprijs Dagprijs 

> week 
Dagprijs 

> 4 weken

HYRAX 125 1,2 - 2,5 133 € 85,00 € 55,00 € 49,00

HYRAX 175 2 - 5
212 € 90,00 € 60,00 € 54,00

HYRAX 250 3,5 - 9
302 € 105,00 € 70,00 € 63,00

HYRAX 400 8 - 13 475 € 115,00 € 75,00 € 68,00

HYRAX 700 13 - 25 974 € 150,00 € 95,00 € 85,00

HYRAX 950 22 - 45 1224 € 185,00 € 120,00 € 110,00

KHP450 13 - 35 1340 € 275,00 € 180,00 € 165,00

Damwandklem 400/700/950 250 € 70,00 € 45,00 € 40,00

JIB (verlenggiek) incl. CW40 520 € 45,00 € 35,00 € 30,00

Magneten
Gewichtsklasse 

drager / ton
Gewicht

bedrijfsklaar / kg
Dagprijs Dagprijs 

> week 
Dagprijs 

> 4 weken

DMH 100 14 - 22 1.245 € 180,00 € 120,00 € 110,00

DMH 125 22 - 30 1.665 € 195,00 € 135,00 € 120,00

DMH 126-F 25 - 35 2.450 € 210,00 € 165,00 € 150,00

Vergruizers
Gewichtsklasse 

drager / ton
Gewicht

bedrijfsklaar / kg
Dagprijs Dagprijs 

> week 
Dagprijs 

> 4 weken

Vaste vergruizers

MCP 600-IT 10 - 18 1.050 € 245,00 € 165,00 € 150,00

MCP 800-IT 18 - 25 2.200 € 290,00 € 195,00 € 175,00

MCP 910-IT 25 - 35 3100 € 335,00 € 225,00 € 199,00

MCP 1000-IT 35 - 45 4.200 € 395,00 € 270,00 € 240,00

Roteerbare vergruizers

RP 20-IT 18 - 26 2.000 € 285,00 € 190,00 € 170,00

RP 30-IT 26 - 32 2.850 € 330,00 € 225,00 € 205,00

Betonscharen
Gewichtsklasse 

drager / ton
Gewicht

bedrijfsklaar / kg
Dagprijs Dagprijs 

> week 
Dagprijs 

> 4 weken

MCR 010 0,7 - 2
105 € 105,00 € 70,00 € 63,00

MCR 020 1,5 - 3
180 € 140,00 € 95,00 € 85,00

MCR 350
2 - 5

320 € 165,00 € 110,00 € 99,00

MCR 650 5 - 14 630 € 198,00 € 135,00 € 120,00

MCR 950 9 - 16 920 € 225,00 € 150,00 € 135,00

CR 15R
14 - 18 1.450 € 245,00 € 165,00 € 150,00

CR 20R
18 - 24 2.040 € 280,00 € 190,00 € 170,00

CR 26R
24 - 35 2.850 € 335,00 € 225,00 € 199,00

CR 40R
35 - 50 4.400 € 530,00 € 360,00 € 320,00

CR 80R
70 - 90 8.300 € 885,00 € 695,00 €650,00

Schrootscharen
Gewichtsklasse 

drager / ton
Gewicht

bedrijfsklaar / kg
Dagprijs Dagprijs 

> week 
Dagprijs 

> 4 weken

MSH 020 1,5 - 3
190 € 142,00 € 95,00 € 85,00

MSH 030 2,5 - 5
260 € 165,00 € 110,00 € 99,00

SH 050R Eagle II 6 - 9
570 € 225,00 € 150,00 € 135,00

SH 130R Eagle II 13 - 17 1.220 € 295,00 € 200,00 € 180,00

SH 180R Eagle II 18 - 27 2.100 € 335,00 € 225,00 € 205,00

SH 310R Eagle II 28 - 39 3.300 € 560,00 € 375,00 € 335,00

SH 410R Eagle II 39 - 50 4.700 € 720,00 € 480,00 € 430,00

SH 550R Eagle II 51 - 65 5.750 € 825,00 € 550,00 € 495,00

MCR 010

MCR 020

MCR 350

MCR 650

MCR 950

CR 15R

CR 20R

CR 26R

CR 40R

Schrootscharen

MSH 020

MSH 030

SH 050R Eagle II

SH 130R Eagle II

SH 180R Eagle II

SH 310R Eagle II

SH 410R Eagle II

Huren?
 +31 (0
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Tera Waternevelaars 
Gewicht

kg

Bereik
m

Dagprijs Dagprijs 
> week 

Dagprijs 
> 4 weken

Tera Waternevelaar 230V serie

Tera 15 21 0 - 15 € 45,00 € 30,00 € 27,00

Tera 25 90
25 €  80,00 € 55,00 € 49,00

Tera Waternevelaar 400V serie

Tera 45* 838 0 - 45 € 120,00 €  80,00 € 70,00

Tera 60* 937 0 - 60 € 150,00 € 99,00 € 90,00

Tera 75* 957 0 - 75 € 190,00 € 125,00 € 110,00

Tera 90* 1265 0 - 90 € 225,00 € 150,00 € 135,00

 
 *  Incl. heftruck skid (tevens passend op RDW-trailer)

Tera 45 Combi skid** 1350 0 - 45 € 155,00 € 115,00 € 95,00

Tera 60 GTM*** 2385 0 - 60 € 255,00 € 175,00 € 155,00

 
 

 
 **  Incl. heftruck skid onderstel en generator 

 
 ***  Incl. 2.200 liter watertank, generator en landbouwonderstel

Elektra-kabel 400V

Dagprijs Dagprijs 
> week 

Dagprijs 
> 4 weken

Elektra-kabel 25 meter 32A (Tera 45)
€ 10,00 € 6,50 € 5,00

Elektra-kabel 25 meter 63A (Tera 60, Tera 75, Tera 90) € 15,00 € 9,50 € 8,00

Stofafzuigers
Capaciteit

m3/h
Gewicht

kg
Voltage

V
Dagprijs Dagprijs 

> week 
Dagprijs 

> 4 weken

VAF 3000 3360 15 230 € 15,00 € 12,00 € 11,00

Slang 10 m - - - € 5,00 € 4,00 € 3,50

          Tapijtstrippers
Capaciteit

m3/h
Gewicht

kg
Voltage

V
Dagprijs Dagprijs 

> week 
Dagprijs 

> 4 weken

DTS 100 30 - 80 100 230 € 59,00 € 40,00 € 36,00

DTS 170 60 - 120 170 230 € 75,00 € 50,00 € 45,00

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

T +31 (0)88 20 20 600

De getoonde productomschrijvingen kunnen afwijken van de omschrijving op het daadwerkelijk geleverde 

product. Prijzen excl. BTW en 7% verzekeringspremie. Weekprijzen o.b.v. 5 werkdagen. Alle prijzen zijn 

exclusief verbruiksartikelen zoals: messen, brandstof, fi lters, etc. 

          Tapijtstrippers

DTS 100

DTS 170
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VAC Cloud nu ook 
compatibel met
SGI Compliance 
Werkplanner!
Werkplanner gekoppeld aan de VAC Cloud



De SGI Compliance Werkplanner is een 
online tool voor voorbereiding en uitvoering 
van asbest-, sloop- en renovatieprojecten. De 
tool neemt veel werk uit handen en vormt de 
digitale basis voor alle projectadministratie. 
Registraties staan centraal online bij elkaar 
voor ‘real time’ inzicht vanaf iedere (werk)
plek.

Compatibel met VAC Cloud monitor
Nóg mooier is dat de VAC Cloud 
monitor van Dehaco vanaf heden 
óók compatibel is met de SGI 
Compliance Werkplanner. 
In de VAC Cloud is namelijk een 
API-koppeling gemaakt waardoor 
de klant zijn VAC Cloud-account 
aan het Werkplanner-account kan 
koppelen. 

In de vorige editie van dit magazine werden de slimme S-serie onderdrukmachines 
van Deconta al benoemd. Machines die voldoen aan de laatste stand der techniek en 
er bovendien voor zorgen dat er een stuk efficiënter gewerkt kan worden. Slimme 
apparatuur en online tools nemen veel werk uit handen. In deze editie introduceren we 
daarom graag de koppeling van de VAC Cloud met de SGI Compliance Werkplanner.

9

Data wordt daardoor automatisch 
gesynchroniseerd, super handig om 
werkprocessen te controleren en stroomlijnen!

Wij zouden het heel goed begrijpen als je na 
het lezen van dit artikel denkt: “Getver, en 
dan heb ik natuurlijk net een monitor die niet 
compatibel is met de Werkplanner!”  
Weet dat je daarom altijd een demo aan kan 
vragen!

De VAC is een over- en onderdrukmonitor. 
Afhankelijk van de uitvoering is het apparaat 
voorzien van één tot vier meetkanalen. Het 
apparaat is voorzien van drie of zes instelbare 
uitgangen. En er  zijn drie modellen (één, twee of 
vier meetkanalen) die in offline en online versies 
beschikbaar zijn.

Elk model kan worden uitgevoerd als VAC of 
VAC Cloud. Met de laatste is het mogelijk om 
een koppeling te maken met de SGI Compliance 
Werkplanner. De koppeling met de VAC Cloud zal in 
de laatste week van september beschikbaar zijn op 
de Werkplanner. Informatie is reeds beschikbaar op 
de Werkplanner kennisbank.



 

 

 

Weever Sloop gebruikte 
in augustus een IBEX 
2202GS in het prachtige 
Neeltje Jans voor de 
sloop van de fundering 
van windmolens. 

De sloophamers zijn de afgelopen zomer flink in actie geweest! We 
zijn natuurlijk ook niet voor niets DE HAmer COmbinatie! 

Voor Couwenbergh BV Sloop- 
& milieutechniek was het 
begin deze zomer bij de sloop 
van een viaduct in Duitsland 
“battle of the hydraulic 
breakers”. Onze eigen Pascal, 
rayonmanager Zuidoost 
Nederland, hielp zelf een 
handje mee en zat op de 
kraan waar een IBEX 3200GS 
aan hing.  

Bork Sloopwerken heeft 
ook voor de sloop van 
een betonnen fundering 
van windmolens in 
Rotterdam Europoort 
de hulp ingeroepen van 
een IBEX 5700GS met een 
OQ90. 
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Dehaco service breidt uit!
Extra optie beschikbaar voor Hitachi gebruikers 

Laat uw Hitachi  
afstellen al vanaf

Instellingen van de graafmachine
Iedere graafmachine is anders, daarom is 
het van belang om bij een nieuwe tool de 
ingestelde waardes van een graafmachine na 
te lopen. Het kan namelijk zo zijn dat hij 200 
liter aangeeft, waar hij in werkelijkheid 220 liter 
geeft. Deze overbelasting is gevaarlijk voor je 
tool en uiteindelijk ook voor je graafmachine. 
Geeft hij te weinig, dan haal je niet het 
maximale rendement uit je hydraulische 
uitrustingsstuk.  

Aflevering door monteur
Vanuit Dehaco raden wij bij de aflevering van 
een uitrustingsstuk altijd een monteur aan. Die 
hangt zijn flowmeter aan de graafmachine en 
kan hiermee precies zien welke daadwerkelijke 
druk en liters naar de lepelsteel gaat. Geeft 
hij hier andere waardes aan dan op de 
boordcomputer van de machine, dan moet 
de graafmachine opnieuw afgesteld worden. 
Dit is een handeling die meestal alleen de 
leveranciers van de graafmachines kunnen 
doen. 

Met je neus op de feiten
Dat betekent dat je zowel een afspraak 
moet maken met de leverancier van je 
uitrustingsstuk en een afspraak met de 
leverancier van de graafmachine,  
bijvoorbeeld Hitachi. Dat kost tijd en  
geld en kan volgens Dehaco efficiënter. 

Eindelijk is het zover: je prikker, knijper of een ander pareltje wordt uitgeleverd. Je kan 
niet wachten om hem aan je graafmachine te hangen en hem uit te proberen. Maar als je 
er dan uiteindelijk mee wilt gaan spelen, merk je dat hij niet lekker loopt.  

€ 85,-

Hitachi en Dehaco 
Hitachi en Dehaco onderhouden al jaren een 
warme band. Hitachi heeft veel vertrouwen in de 
technische know-how die Dehaco in huis heeft. 
Daarom heeft Dehaco een licentie gekregen 
van Hitachi om aanpassingen te maken in de 
software van de graafmachine. Druk, liters en de 
hele reutemeteut kan hierin worden aangepast. 
Een verlenging van de service. Alles om je tool en 
je graafmachine perfect op elkaar af te stellen en 
het maximale eruit te halen. 
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Afzetlint nu ook 
in het Nederlands-Frans

Dehaco heeft een ruime serie stickers en 
etiketten in het assortiment. Daarnaast 
leveren wij diverse afbakeningsproducten 
zoals waarschuwingsborden en afzetlint.

Nieuwe samenstelling 
containmentfolie
De folie is geoptimaliseerd voor het gebruik 
om containments mee te maken. Met deze 
formule is er een folie ontstaan welke een 
goede rekbaarheid en scheurbestendigheid 
heeft opgebouwd. Ondanks deze positieve 
eigenschappen blijft die ook nog zeer han-
delbaar en enigszins transparant. Hierdoor 
wordt het maken van een strak containment 
nog toegankelijker. 

Toon Hezemans, van Heezen BV heeft een 
gedeelte van het containment geprobeerd: 
“Goede kwaliteit en goede dikte, alleen bij de 
naden moet zorgvuldig worden gewerkt”. 

7810.0038 Containmentfolie op rol 4x25mtr

8220.0016 Afzetlint asbest verboden toegang  
 per 500 meter. Nu ook leverbaar  
 in Nederlands/Frans!

Nieuw in ons assortiment
Product aanpassingen, nieuwe producten, het gaat allemaal lekker door!  
Wij praten u graag bij over de nieuwste toevoegingen aan ons assortiment. 
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De range van de roterende vergruizers 
is verder uitgebreid. Voor de oplettende 
lezer was het al bekend dat we een 
1700kg wegende roterende vergruizer in 
het assortiment hebben, de RP16. Hier 
is nu de RP16-IT aan toegevoegd. Echter 
zijn de “verwisselbare tanden” (waar IT 
voor staat, interchangeble teeth) niet de 
enige verandering. De tandenplaat van de 
beweegbare bek bestaat uit twee gegoten 
delen voor een nog betere duurzaamheid. 
Voor het bewegen van de bek is er gebruik 
gemaakt van een omgekeerde cilinder 
voorzien van een gesmeden stang.

De MH125 PRO is de opvolger van de MH126. 
Een magneet met een krachtige 9kW  

motor en een diameter van 1250mm.  
De MH125 PRO is leverbaar met 
kettingen of voorzien van een 

(hydraulische wisselbare) kopplaat.  
Het is ook mogelijk deze magneet  
te laten voorzien van tanden.  
We hebben momenteel vele modellen 
op voorraad, alsmede in onze huurvloot 
beschikbaar. Ervaar het zelf hoe deze machine 
zich binnen mum van tijd terug verdient.

RP16-IT
roteerbare vergruizer

MH125 PRO
hydraulische magneet

MH125 PRO hydraulische magneet
Graafmachine klasse:  25 - 35 ton
Gewicht:  2.500 kg
Diameter:  1.250mm
Vermogen:  9kW
Art.nr.: 3410.0020

RP16-IT roteerbare vergruizer
Graafmachine klasse:  16 -20 ton
Gewicht:  1.690 kg
Bekopening: 700 mm
Art.nr.: 2210.0012
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 Joe - Medewerker Magazijn
Joe is sinds juni dit jaar 

bij ons werkzaam in het 
magazijn. Voor deze 

sportieve jongen een  
ideale plek, want stilzitten 

 is er niet bij!

Even voorstellen...
We hebben de afgelopen periode weer enkele nieuwe collega’s 
mogen verwelkomen en stellen ze graag even voor! 

Georgio - Medewerker DAV 
Een DAV’er in hart en nieren 
en dat kan onze afdeling Safety 
goed gebruiken! Aangezien hij 
al vanaf december vorig jaar 
bij ons werkzaam is kent hij de 
cleanroom inmiddels al als zijn 
eigen broekzak. 

Niels - Jr. International 
Accountmanager
Niels is weer terug op het 
“Dehaco-honk”. Na een 
stageperiode in 2019 bij 
Dehaco heeft hij zijn studie 
afgerond en raakten we weer 
met elkaar in gesprek. We 
zijn heel blij dat hij Team 
International is komen 
versterken!

Mic - Medewerker Magazijn
Mic is jarenlang werkzaam 
geweest als kok en heeft daar 
eigenlijk in de coronacrisis 
een punt achter gezet en het 
horecaleven vaarwel gezegd. 
Bij Dehaco is hij helemaal in 
zijn element in het magazijn! 

William - Operationeel Planner
William draait zijn hand niet om 
voor een gesmeerde planning, 
hij is wel wat gewend vanuit 
de transportsector waarin hij 
voorheen werkzaam was. Die 
stressbestendigheid komt bij 
Dehaco goed van pas!

Jerry - Monteur 
Werkplaats Safety
Jerry is van alle markten thuis 
en hij kan in principe op 
alle operationele afdelingen 
bijspringen. Voorlopig heeft 
hij bij Team Safety zijn vaste 
werkplek gevonden waar hij als 
monteur werkzaam is.
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Beurzen
8 - 12 september 2021 Matexpo Kortrijk (België)  
24 t/m 30 oktober 2022 Bauma, München (Duitsland)   

Agenda

Voor alle (gratis) producten geldt op=op • Genoemde prijzen zijn excl. BTW • Franco levering bij een bestelling boven € 550,- • Druk- 
en zetfouten voorbehouden • Deze actie geldt voor alle bestellingen gedaan in de periode van 1-09-2021 t/m 30-11-2021 • Op alle 
overeenkomsten gesloten met Dehaco zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing, deze zijn te vinden op www.dehaco.nl/
voorwaarden • Indien tegenstrijdigheid bestaat tussen de voorwaarden genoemd in dit magazine en de Algemene Leveringsvoorwaarden, 
prevaleren de voorwaarden genoemd in dit magazine.

15

In Memoriam: 
Martijn van Duijvenvoorde

Met grote verslagenheid hebben wij op 
zaterdag 31 juli 2021 kennisgenomen van 
het plotseling overlijden van onze zeer 
gewaardeerde collega en commercieel 
directeur Martijn van Duyvenvoorde.

Zijn toewijding, vriendschap en vrolijkheid 
zullen wij voor altijd missen. Zijn innemende 
persoonlijkheid en zakelijk inzicht zullen ons 
tot voorbeeld zijn.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar 
zijn familie, vrienden en naasten.

Team Dehaco Groep

Martijn
1978 - 2021

Bezoek ons 
op stand

C09
(buitenterrein)
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OCCASIONS

Serienummer:  17H-1364 
Bouwjaar:  juli 2018 
Artikelnummer  1090.0079

Serienummer:  4518017 
Bouwjaar:  2018 
Artikelnummer  4290.0019

MEER OCCASIONS OP ONZE WEBSITE: WWW.DEHACO.NL

Scott RAS Asbestos  
inclusief Vision 
volgelaatsmasker M/L

Dehaco WMS85
watermanagement

Decontaminatie-
wagens
Diverse modellen

IBEX 2800GS Sloophamer
32 - 40 ton

Waternevelaar Tera 45 
combiskid met aggregaat 

Vanaf
€ 175,-

Vanaf
€ 350,-

Vanaf
€ 8.000,-

€ 17.500,-€ 18.250,-


