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Nieuwe Europese  
asbestwetgeving in de maak

Grootse en complexe sanering in  
het voormalig Dijkzigt Ziekenhuis

DCC breidt machinepark uit
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Sanering van het voormalig 
Dijkzigt Ziekenhuis

Groots, complex en zeer indrukwekkend

In november 2019 is Oranje gestart  
met de sloop van het voormalig 
Dijkzigt Ziekenhuis in Rotterdam. 
Het pand met een oppervlakten van 
17.000 m², is gebouwd in de jaren 
60. Een periode waarin veelvuldig 
gebruik werd gemaakt van allerlei 
soorten asbest. Het was in die tijd 
“wondermateriaal” doordat het sterk, 
slijtvast, isolerend, brandwerend en 
bovendien goedkoop materiaal is.

Nu er een nieuw ziekenhuis is 
gebouwd, moet het oude Dijkzigt 
Ziekenhuis worden gesloopt. Een 
complexe klus aangezien het 
nieuwe ziekenhuis op nog geen 
50 meter afstand staat, maar dat 
terzijde. Voordat het pand gesloopt 
kan worden, moeten de twaalf 
verdiepingen eerst van boven tot 
onder worden gesaneerd. 
Een groot project, in handen van 
Oranje. 
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Voorbereiding van de operatie
Als je door het gebouw loopt besef je pas 
hoe ingewikkeld de klus is en hoeveel 
voorbereidingstijd erin is gestoken. 
Zo is er voor de sanering op het dak een koker 
bedacht die van het dak tot aan de begane 
grond loopt en uitkomt in een containment 
met een afvalcontainer. Een enorme zelf 
geproduceerde materiaalsluis zorgt ervoor 
dat de container naar buiten verplaatst kan 
worden. 

Voorkomen van complicaties
Daarnaast moet er natuurlijk rekening 
gehouden worden met het nieuwe ziekenhuis. 
Geluids-, trillings- en stofoverlast moeten 
tot een minimum beperkt worden. Zeker 
trillingoverlast kan grote gevolgen hebben 
voor bepaalde apparatuur in het nieuwe 
ziekenhuis. Van tevoren is alles uitgemeten 
om complicaties te voorkomen.

Instrumenten
Aan het begin van een klus wordt er altijd 
een werkplan gemaakt. Hierin worden 
ook alle nodige “instrumenten” in kaart 
gebracht die het mogelijk maken om het 
project uit te voeren. Naast folie, meters 
afzetlint, afzetborden etc., stonden ook 
onderdrukmachines op de lijst. 
Oranje is met Dehaco om de tafel gegaan en 
kaartte de wens van de onderdrukmachines 
aan. Hieruit bleken negen DEH10000 en één 
DEH30000 de meest passende opslossing  
te zijn. 

DEH10000 onderdrukmachines
De DEH10000, een onderdrukmachine met 
een capaciteit van 10.000 m3/h, is de meest 
recente toevoeging in de DEH-reeks en brengt 
vele voordelen met zich mee. Zo is de machine 
voorzien van een grote motor die zorgt dat er 
minder toeren hoeven worden gemaakt, een 
grote ventilator en een HEPA-filter met een 
groot oppervlakte. 

Over Oranje
Oranje is een duurzaam en betrokken 
amoveerbedrijf dat sinds 1943 
oplossingen biedt voor nationale 
projecten in de civiele sector. Dit zijn 
projecten voor woonobjecten, bedrijven, 
scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen. 
Ze zijn gespecialiseerd in het duurzaam 
afbreken en bouwrijp maken van locaties 
binnen de stedelijke herontwikkeling. Van 
sloopwerk tot asbestsanering en van infra 
tot recyclen.

Oranje is sinds 2020 onderdeel van de 
MSO Group. Meuva, Schotte en Oranje 
bundelen kennis en materieel en bieden 
de complete oplossing. Van asbest tot 
sloop, van oud tot infra. En dat alles op 
een zo duurzaam mogelijke manier. 

Hierdoor hoeft de motor minder hard 
te werken en maakt dat de machine 
energiezuinig. Een ingebouwde voltage-meter 
en LED-indicator kan eventuele mankementen 
aan het stroomnetwerk controleren. Ook is 
de capaciteit traploos regelbaar, waardoor 
de onderdruk in het containment perfect kan 
worden afgesteld.

Eind 2023 zal Oranje worden ontslagen uit het 
ziekenhuis, letterlijk en figuurlijk. Als het goed 
is, is dan de operatie geslaagd.
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Een beton- en 
schrootschaar in één
Dehaco introduceert de CC combischaren

Mantovanibenne
Het is niet onbekend dat Mantovanibenne al 
jarenlang de vaste leverancier is voor beton- 
en schrootscharen bij Dehaco. Er is zelfs een 
hechte samenwerking ontstaan in de loop der 
jaren, waar MBI nieuwe producten graag in 
Nederland laat testen en waar Dehaco feedback 
op geeft. Het Italiaanse bedrijf is altijd bezig met 
het optimaliseren van de huidige producten 
en oplossingen vinden voor problemen waar 
gebruikers tegenaan lopen. Zo werd MBI ook 
gewezen op de zojuist benoemde wens: een 
combinatieschaar die zowel beton als schroot 
kan knippen. 

Voor ieder wat wils
Dat is gelukt! De CC combischaar serie is 
inmiddels gelanceerd en bestaat uit vier 

Beton- en schrootscharen zijn bekende gereedschappen op sloopterreinen en 
recyclingbedrijven. Beide type machines zijn uitermate geschikt voor eigen 
toepassingen, maar kunnen elkaars werklast niet delen of overnemen. De machinist 
wordt daarom gedwongen bij de wisseling van beton naar schroot (of andersom) het 
uitrustingsstuk of het bekkenset te verwisselen. Hoe ideaal zou het zijn als die twee 
toepassingen samenkomen in één tool?

modellen die passen aan graafmachines in de 
gewichtsklasse van 25 tot 95 ton. 
De CC combischaren zijn multifunctionele 
aanbouwdelen die geschikt zijn voor de 
primaire en secundaire sloop van beton en 
metaalconstructies. 

De perfect combinatie
De dertig jarige ervaring in ontwikkeling en 
fabricage van schrootscharen en betonbrekers 
heeft bijgedragen tot een uniek ontwerp. Met 
deze serie kan de machinist zwaar gewapend 
beton, gebouwen die uit verschillende materialen 
bestaan en metalen constructies vergruizen 
met één tool. Dit bespaart de machinist tijd 
en verlaagt de investering die nodig is voor de 
aankoop van nieuw gereedschap.



Een beton- en 
schrootschaar in één

Verwisselbare 
tanden en messen

Voor de sloop van 
extreem gewapend 
beton en metalen 

constructie

Automatisch 
vetsmeersysteem*

Gepatenteerde speed valve 
vermindert de sluitingstijd 

en verhoogt de 
productiviteit. 

Slank ontwerp 

360º hydraulische rotatie

Bekopening: 1.750 mm

Dubbele krachtige 
cilinders

Het ontwerp
Het asymmetrische ontwerp van de bekken 
optimaliseert de knipkracht. Het materiaal 
wordt in de bekken naar binnen getrokken 
waar de kracht het hoogste is. Een verstelbare 
geleider verhoogt de stabiliteit van de schaar 
en garandeert een perfecte snede, elke keer 
weer.

Waar de Dehaco CR betonscharen voorzien 
zijn van korte messen voor het knippen van 
betonijzer, zijn de messen van de CC serie 
voorzien van langere messen. Dat maakt dat 
de schaar schroot en metalen materialen kan 
verwerken.

Onderhoud
Alle slijtdelen zijn eenvoudig en snel te 
vervangen zonder speciale gereedschappen 
of training, zelfs ter plaatse kan er snel een 
onderdeel vervangen worden.  
De CC65 en CC90 zijn leverbaar met een 
automatisch smeersysteem, waardoor de 
machine gesmeerd blijft en de werklast van  
de machinist vermindert.

Optimale afstelling
Alle CC-modellen zijn voorzien van 
gepatenteerde snelheidsventielen om de 
cyclustijden te verkorten en de productiviteit 
te verhogen. De dubbele cilinders voor zwaar 
gebruik vullen de snelheid aan en produceren 
de beste breek- en knipkrachten.

5* alleen bij de CC90

Maximale 
knipkracht:

4285 kN



Jaarlijks sterven er tussen de 30.000 en 90.000 Europeanen aan de gevolgen van 
blootstelling aan asbest. Dat kost de gezondheidszorg naar schatting jaarlijks tussen de 
270 en 610 miljard euro (dat is tussen de 1,8% en 4,1% van het bbp). Als we daar niets aan 
doen gaan die aantallen niet naar beneden. Hoog tijd dus om daar iets aan te doen.

Asbestnieuws:

Met de “Europese Green Deal” en de renovatiegolf 
zullen er miljoenen gebouwen gaan vergroenen. 
Maar er moet vermeden worden dat deze 
renovatiegolf de gezondheid en het leven van 
werknemers in gevaar brengt.

Om die reden heeft het Europees Parlement een 
ontwerpresolutie aangenomen met aanbevelingen 
om werknemers (en burgers!) te beschermen tegen 
asbest. Naar verwachting worden de Europese 
regels met betrekking tot het werken met asbest 
medio 2022 aangescherpt.

Het aanscherpen van de regels zal overwegend 
positieve effecten hebben voor onze branche. 
Immers kan het verwijderen van asbest in huizen 
en gebouwen ervoor zorgen dat de Europese 
bouwsector een enorme impuls krijgt. Bovendien 
heeft een ontoereikende gezondheid en veiligheid 
op de werkvloer als gevolg van (werken met) asbest 
niet alleen een menselijke dimensie maar het heeft 
ook enorme economische gevolgen en het geeft veel 
druk op de sociale zekerheid.

Belangrijke aanpassingen die naar verwachting 
zullen worden doorgevoerd:
- In alle lidstaten dienen gelijke regels te worden 

gehanteerd. Zo voorkomen we bijvoorbeeld het 
illegaal dumpen van asbest in de grensgebieden 
van de EU.

- Er komt een Europese strategie voor het veilig 
verwijderen van asbest in de gehele EU met als doel 
om in 2030 35 miljoen gebouwen te renoveren. 

 Dit betekent dat lidstaten prioriteit dienen te 
geven aan de veilige verwijdering en afvoering van 
asbesthoudende onderdelen en materialen, dat er 
verplicht voorlichting gegeven dient te worden voor 
asbest over het herkennen van de gevaren, dat er 
een verplichte inventarisering van gebouwen dient 
te komen en dat er bovendien een tijdschema moet 
komen voor asbestverwijdering.

- De huidige grenswaarden bieden geen passende 
bescherming tegen kanker en is dus niet laag 
genoeg om de gezondheid van werknemers 
daadwerkelijk te beschermen tegen het risico 
van blootstelling aan asbest. Deze grenswaarden 
worden daarom aangepast:
• Huidige grenswaarde EU: 100.000 vezels per m3

• Huidige grenswaarde NL: 2.000 vezels per m3

• Nieuwe voorgestelde grenswaarde voor 
beroepsmatige blootstelling EU: 1.000 vezels 
per m3

- Er dient ten minste één arbeidsinspecteur 
aangesteld te worden per 10.000 werknemers.

Dehaco volgt de ontwikkelingen op de voet. Zodra 
er meer nieuws is over dit onderwerp, zullen wij u 
daarover informeren.
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NIEUWE EUROPESE 
ASBESTWETGEVING 
IN DE MAAK

Diverse mondkapjes
Medisch en niet-medisch



Gezond het 
nieuwe jaar in...

Geschikt voor het onschadelijk maken van virussen en aerosolen 

 

Vanaf  
€ 0,15 p.st.

Diverse mondkapjes
Medisch en niet-medisch

Bij de R150 luchtreiniger zijn er vier UVC-lampen 
vóór het HEPA-filter geplaatst. Dit zorgt ervoor 
dat alle virussen en bacteriën die tegen het 
HEPA-filter aanzitten onschadelijk worden 
gemaakt. Er zijn drie categorieën UV-licht te 
onderscheiden, namelijk UVA (315 nm - 420 nm), 
UVB (280 - 315 nm) en UVC.  
UVC heeft de meeste energie, dit heeft te maken 
met een korte golflengte van het UVC-licht: 200 
nm - 280 nm.

Alle virussen en bacteriën kunnen maximaal 
tegen een golflengte van 253,7 nm. Omdat 
UVC een golflengte heeft vanaf 200 nm worden 
virussen en bacteriën bij het blootstellen 
aan UVC beschadigd en uitgeschakeld. Dit 
maakt UVC licht uitermate geschikt voor het 
onschadelijk maken van virussen of aerosolen.

Inmiddels zijn de kantoren, vergaderruimtes 
en de kantine bij Dehaco voorzien van R150 
luchtreinigers. Nauwkeurig afgesteld per ruimte 
doen ze precies wat ze moeten doen: de lucht 
reinigen en ontdoen van (fijn)stof, pollen en 
virusdeeltjes. De R150 is voorzien van een HEPA 
H13-filter voor het afvangen van zeer fijne 
deeltjes, daarnaast beschikt de luchtreiniger 
over UVC-lampen voor het doden van micro-
organismen. Zo kunnen u en uw werknemers 
veilig doorwerken! 

 

 € 2.299,-

R150 Luchtreiniger
met UVC

art.nr. 5410.0073
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R150 
luchtreiniger 



Jong, fris, ambitieus en zeker een “niet 
lullen maar poetsen” mentaliteit. DCC 
is gevestigd in Spijkenisse en biedt alle 
diensten aan die bij het slopen, monteren 
en demonteren, vervoeren, saneren en 
bouwrijp maken van een terrein komen 
kijken.

Met diensten zoals asbest- en 
bodemsanering, restwaarde bemiddeling, 
sloopwerk en montage en demontage 
bedienen ze niet alleen de industriële markt, 
maar ook de binnenstedelijke markt.

Het bedrijf groeit uit zijn voegen en met vele 
nieuwe projecten in het vooruitzicht werd 
het tijd om het machinepark uit te breiden. 
Daarom heeft DCC onlangs flink wat 
uitrustingsstukken aangeschaft (natuurlijk) 
bij Dehaco.

Zo werken ze inmiddels met een nieuwe 
DSG1402-R en een nieuwe DSG2700-R 
sloop- en sorteergrijper, een SH410R 
schrootschaar, een MCP1000-IT vergruizer, 
een CR40R betonschaar en een IBEX2202GS 
sloophamer. Naast hydraulisch materieel 
is er ook een nieuwe Tera 60 GTM 
waternevelaar aangeschaft. 

Het grootste gedeelte materieel ligt nu in 
de Rotterdamse haven. Waar een oude 
fabriek die gewasbeschermingsmiddelen 
produceerde wordt gesloopt. 

De Tera 60 GTM staat in het centrum 
van Rotterdam, waar midden in een 
woonwijk zeshonderd portiekwoningen 
worden gesloopt. De waternevelaar  
zorgt voor minimale stofoverlast  
bij de omwonenden. 

DCC: JONG, 
FRIS EN 
AMBITIEUS
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DCC: JONG, 
FRIS EN 
AMBITIEUS
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Alles
in huis

 Kennis 
in huis

 In-house productie

Het zonnetje in huis

Keuringsstation

Wij beschikken over   
technische know-how. 

Zowel onze 
service monteurs als  

onze productmanagers.

Groot assortiment
Ons assortiment is in de loop 

der jaren flink uitgebreid.  
U kunt ons daarom gerust  

dé totaalleverancier voor de 
sloop-, recycling en saneringsbranche 

te noemen.

Lisserbroek
Raamsdonksveer

Rental Service

Commerciële binnendienst
De commerciële binnendienst is voor 
vragen, advies, informatie, offertes en 

orderbevestigingen. bereikbaar.

Rayonmanagers
Rayonmanagers rijden door de hele 

Benelux om u van dienst te zijn.

Team International
Team International vliegt  
de hele wereld over om  

het dealernetwerk  
te onderhouden.

Team Sales

Dehacomagazine

  

Uw nieuwe of huidige 
BulkAir 
onderdrukmonitor 
binnenkort in de cloud!
Voor al onze bestaande en nieuwe BulkAir 
gebruikers bieden wij binnenkort de 
mogelijkheid om deze monitor te voorzien 
van een gratis software update waarmee 
u alle geregistreerde data realtime kunt 
terugvinden in de cloud.

De Bulk Air is een zeer gebruiksvriendelijke 
onderdrukmonitor. De monitor is met 
vier toetsen eenvoudig te bedienen, alle 
informatie wordt overzichtelijk weergegeven 
op het digitale kleurenscherm. Standaard 
bevat deze monitor een geïntegreerde 
thermische printer waarmee eenvoudig 
een uitdraai van de geregistreerde data kan 
worden gemaakt, binnenkort kan de Bulk Air 
met een gratis software update ook geschikt 
gemaakt worden voor het opslaan van data 
in de cloud. Zo heeft u altijd de benodigde 
informatie bij de hand!

Wanneer kan mijn BulkAir in de cloud?
Wij houden bestaande en nieuwe gebruikers 
via dit magazine, via onze website en per 
e-mail op de hoogte. 

Wilt u meer informatie over dit product of 
over andere nieuwe producten? Neem dan 
contact op met een van onze Rayonmanagers:

T +31 (0)88 20 20 600

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

terugvinden in de cloud.terugvinden in de cloud.

In deze editie: Gratis bluetooth speaker bij KIP-tape • BulkAir in de cloud • Badhanddoek bij Foster 32-90 
Watermanagementsystemen • Douche- en materiaalsluizen • Combivoordeel • Afvalzakken • www.dehaco.nl

COMING
SOON!

15 april t/m 15 juni 2019

GRATIS
BLUETOOTH 
SPEAKER 

   

15 april t/m 15 juni 2019
MAGAZINE

DOUCHESLUIS
3 compartimenten | 85 x 85 x 203 cm per 
compartiment | Deur te openen met rits | 
Verwisselbare zijkant | L-opstelling mogelijk

WMS40 
40 LITER - 230V

WMS90 
90 LITER - 230V

Dehaco Watermanagement en Douchesluizen

€ 2.095,-
 excl. BTW

€ 1.395,-
 excl. BTW

€ 2.695,- 

€ 1.695,- 

PANELENDOUCHE
3 compartimenten | 89 x 89 x 203 cm per 
compartiment | Inclusief douche accessoires | 
Lange levensduur | Zeer snelle installatie | 
Eenvoudig te reinigen

.

€ 2.495,-
 excl. BTW

€ 2.450,-
 excl. BTW

€ 2.950,- 

€ 2.895,- 
  

COMBI VOORDEEL

+ +

WATERMANAGEMENT 
+ 

DOUCHESLUIS

Nieuwe Dehaco douchesluizen en panelendouches zijn voorbereid op de nieuwe ontwerpeisen.

€ 4.390,- € 5.845,- 
€ 3.350,- € 4.675,-

Prijzen excl. BTW

Bij aankoop van 3 dozen 
-tape 326 | 48 mm of 72mm

Dehaco actiefolder 2019-6 pagina_DEF.indd   1-3 16-04-19   15:25
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In deze editie o.a.:

Mantovanibenne & Dehaco

Dehaco opent vestiging in 
Raamsdonksveer

Jaargang 2 • Editie 5 • 2020
1 maart 2020 t/m 30 april 2020

Van korrel tot asbestzak

Dehaco Magazine editie 5.indd   1Dehaco Magazine editie 5.indd   1 24-02-2020   10:4024-02-2020   10:40
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In deze editie o.a.:

Jaargang 2 • Editie 7 • 2020
1 september 2020 t/m 31 oktober 2020

Zilveren huwelijk voor 
RSW en Dehaco

Specialismes komen samen 
met Blastrac en Dehaco

Advies voor goed onderhoud 
van je masker

Dehaco Magazine editie 7 def.indd   1Dehaco Magazine editie 7 def.indd   1 03-09-2020   15:2003-09-2020   15:20

1

Jaargang 3 • Editie 10 • 2021
1 juni 2021 t/m 31 juli 2021

Kleine krachtpatsers

Wereldwijd tekort 
aan grondstoff en

Verdere uitbreiding 
3M ademhalingsproducten

MCR010 vs  MCR350

Dehaco Magazine editie 10.indd   1Dehaco Magazine editie 10.indd   1 17-05-2021   12:4517-05-2021   12:45

1

Jaargang 3 • Editie 11 • 2021
1 september 2021 t/m 31 oktober 2021

“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

Dehaco Magazine editie 11 - 3.indd   1Dehaco Magazine editie 11 - 3.indd   1 17-08-2021   12:0017-08-2021   12:00

Vier keer per jaar brengen wij 
één Dehaco magazine uit. 

Zo blijft u op de hoogte van  
de laatste ontwikkelingen  

in de branche.

1

   

In deze editie o.a.:

Uitlevering door 
servicemonteur  
JP hamert op goede afstelling 

Een succesvolle 
co-creatie
YO28 watermanagementsysteem

Numatic
Geen vuiltje aan de lucht

Jaargang 1 • Editie 3 • 2019
1 september t/m 31 oktober 2019
Jaargang 1 • Editie 3 • 2019

Productmanagers

Online tools

Onze receptionistes heten   
u van harte welkom!



Dehaco 
Service

Onderhoudsservice

Technische 
ondersteuning

Moderne Cleanroom

Eigen lasafdeling

Keuringsstation

Aflevering met servicemonteur

Face fit test
Bij ons of op locatie

Wij hebben een modern 
keuringsstation voor materieel 

dat bij het werken met  
gezondheidsgevaarlijke stoffen 

wordt gebruikt, zoals bij  
asbest- chroom-6- en  
bodemsanereingen.

Of het nu een nieuw, gebruikt 
of gehuurd uitrustingsstuk 

is of dat u wel wat hulp kunt 
gebruiken bij de afstelling 
van een sloophamer. Onze 
servicemonteurs staan voor 

u klaar!

In huis! Dus tanden oplassen? 
Een complete overhaul van uw 
hydraulische uitrustingsstuk? 
Lasser Leo heeft veel in huis!

Hitachi licentie

Wij beschikken over een Hitachi 
licentie voor het aanpassen van 

de software aan een Hitachi 
graafmachine.

Wij beschikken over   
technische know-how. 

Zowel onze 
service monteurs als  

onze productmanagers.

De storingsdienst is 24/7  
bereikbaar voor service aanvragen 

of storingen aan uw machine.

Rental Service

Team International

Online tools
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Dehaco International

Toen Dehaco in 1985 begon, was er eerst in de Benelux 
succes met de verkoop en verhuur van hydraulische 
uitrustingsstukken en asbestsaneringsproducten. Maar 
ook over de grens bleek interesse te zijn in de turquoise 
producten.

De internationale sales was een 
project op zich. Daarom moest 
iemand die taak op zich nemen. 
Ivar, toendertijd werkzaam op de 
binnendienst, zag een volgende 
stap wel zitten en nam Dehaco 
International onder zijn hoede. 

Hij kreeg hierbij  
hulp van collega’s, 
maar vooral van 
voormalig eigenaar  
Frank Berbée.

Inmiddels bestaat het 
team uit Ivar, Jeroen 
en Niels. Niels is de 

meest recente toevoeging 
aan het team en bewaakt het thuishonk in Lisserbroek. 
Ivar en Jeroen zijn beide verantwoordelijk voor het 
onderhouden van de huidige dealers en het vinden van 
nieuwe dealers. Beide mannen zijn dan ook vaak in het 
buitenland te vinden om 
het dealernetwerk en 
beurzen te bezoeken. 

in een vogelvlucht

Dehaco is op dit moment in meer dan 35 landen actief en heeft recentelijk nieuwe 
markten aangeboord buiten Europa zoals; Verenigde Staten, Japan, Singapore, Australië en 
Nieuw-Zeeland. Voor optimale kwaliteit en service werkt Dehaco met een internationaal 
dealernetwerk. Dit dealernetwerk wordt volledig gecoördineerd vanuit Dehaco HQ in 
Lisserbroek door: Team International. 

Team International 

Ivar Dofferhoff
International Sales Manager

Jeroen van Voorden
International Accountmanager

Niels van der Plas
International Sales support

1985

2013

2021
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ZetaeFFe Dispositivi Sicurezza Amianto

Een van de dealers van Dehaco is het 
Italiaanse bedrijf ZetaeFFe. De firma is 
gespecialiseerd in beschermingsmiddelen en 
apparatuur voor milieusaneringsinterventies.
Dankzij gekwalificeerd personeel met 
jarenlange ervaring in de sector, de 
gedrevenheid en het altijd zoeken naar 
innoverende oplossingen, zijn ze een 
referentiepunt geworden voor alle bedrijven in 
Italië die in de sector actief zijn.

ZetaeFFe beschikt naast een hoofdkantoor 
in Camporosso, Noord-Italië, ook over een 
tweede kantoor waar een verhuurafdeling zit. 
Hier kan allerlei belangrijk materieel voor de 
asbestverwijdering worden gehuurd. 

De samenwerking tussen ZetaeFFe en Dehaco 
begon in 2016. Ivar vertelt dat hij destijds een 
e-mail van het bedrijf kreeg, waarin ZetaeFFe 
zich voorstelde en informatie vroegen van een 
douchesluis. Na meer e-mail verkeer volgde 
uitgebreidere aanvragen en prijsoverzichten 
waarna ze binnen twee weken al over een 
officiële samenwerking spraken. 

Zetaeffe vond Dehaco “een uiterst georganiseerd 
en professioneel bedrijf”, waarmee ze graag 
een samenwerking mee wilde beginnen. En 
die kwam er! Binnen een maand volgde de 
eerste officiële bestelling en werd ZetaeFFe 
uiteindelijk exclusieve dealer van Dehaco om 
de producten in Italië te verkopen. 

Inmiddels is Jeroen de contactpersoon van 
ZetaeFFe. Hij gaat ieder jaar graag bij ze langs. 
Naast dat het goed is om elkaar zakelijk te 
zien, is het daar natuurlijk ook heerlijk eten 
en drinken in Italië. Anti-pasti met prosecco, 
aperol spritz, lokale vis/vlees, wijn. Noem het 
maar op.

De komende jaren willen ZetaeFFe en Dehaco 
de prettige en succesvolle samenwerking 
vergroten, samen deelnemen aan 
evenementen, beurzen en congressen en 
geregeld contact. Zowel online meetingen als 
face-to-face. 

De face-to-face ontmoetingen zal Jeroen vast 
lekker.. uhhh.. niet erg vinden ;)

2013

 a company story
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Black Mamba 150 Black Mamba 277

  H-klasse

  Robuust 

  Inhoud 50 liter 

  1 motor

  incl. accessories 
 (uitwisselbaar met de  
 Black Mamba 277)

  H-klasse
  Robuust 

  Inhoud 77 liter 
  2 motoren 
  incl. accessories 

 (uitwisselbaar met de  
 Black Mamba 150)

€ 595,-€ 425,-

Black Mamba 
stofzuigers
Dé stofzuiger voor industriële toepassingen

Alsof één Mamba nog niet gevaarlijk 
genoeg is, zijn er nu twee nieuwe modellen 
toegevoegd. De Dehaco Black Mamba’s zijn 
hoogwaardige en industriële stofzuigers. 

De serie bestaat uit de Black Mamba 150 en 
de Black Mamba 277. De Black Mamba 150 is 
voorzien van één motor en beschikt over een 
container met een capaciteit van 50 liter. De 
Black Mamba 277 wordt aangedreven door twee 
krachtige motoren werkend op 230 Volt. Deze 
zorgen voor een hoge zuigkracht. De container 
van de Black Mamba 277 heeft een inhoud van 
77 liter.

De containers van deze stofzuigers zijn volledig 
uit RVS vervaardigd. Daarmee zijn ze dus heel 
makkelijk te reinigen, robuust en ook nog eens 
heel duurzaam. 

De Black Mamba stofzuigers zijn geclassificeerd 
als H-klasse stofzuiger. Dit betekent dat het filter 
maar liefst 99,995% van het totale aanbod stof 
tegenhoudt.  
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Beurzen
11 t/m 13 januari 2022 De Groene Sector Vakbeurs Standnr. 413 
1 t/m 3 februari 2022 Infra Relatiedagen  Standnr. 663
  
 

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 1-12-2021 t/m 31-01-2022 • 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

Black Mamba 277

  H-klasse
  Robuust 

  Inhoud 77 liter 
  2 motoren 
  incl. accessories 

 (uitwisselbaar met de  
 Black Mamba 150)

NIEUW WAGENPARK: LADEN & LOSSEN GAAT VOORTAAN

Puzzel
Heb je de puzzel goed opgelost? Stuur dan het 
antwoord vóór 1 februari 2022 naar: 
marketing@dehaco.nl met vermelding van 
Naam - Bedrijfsnaam -  Adres - Postcode - Plaats. 
Wij belonen je inzending met een  
leuke incentive.



OCCASIONS 

Serienummer:  17D-1545 
Bouwjaar:  2017 
Artikelnummer  1090.0162

Bouwjaar:  vanaf 2020 

Serienummer:  6069619 
Bouwjaar:  2016 
Artikelnummer  DMG400-F

Serienummer:  6018023 
Bouwjaar:  2018 
Artikelnummer  4290.0022

MEER OCCASIONS OP ONZE WEBSITE: WWW.DEHACO.nl

IBEX 170GS Sloophamer
1,5 - 3 ton

Diverse Hyrax 400 trilblokken 
8 - 18 ton

DMG400-F Multigrijper
met MS08 kopplaat 
32 - 40 ton

Tera 60 waternevelaar  
met heftruck skid  

€ 11.950,-

€ 1.850,-

vanaf € 7.000,-

€ 2.950,-


