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BAUMA 2022
Dehaco maakt zich klaar

Na een paar jaartjes wachten vindt van 24 tot en met 30 oktober 2022 eindelijk de bauma 
plaats in München, Duitsland. Dehaco is uiteraard van de partij op standnummer FN624/7. 
Ook dit jaar staat onze stand weer gevuld met turquoise uitblinkers. 

Voor het grijpen
Zo nemen we onze bekende serie sloop- 
en sorteergrijpers mee, voorzien van 
verschillende kopplaten. Hier staat ook een 
DSG1104 met vlakke plaat tussen. Deze grijper 
maakt deel uit van de in 2020 toegevoegde 
“04-serie”. De “04-serie” bestaat uit negen 
modellen. Bij deze grijpers zijn de plekken 
waar de grijper het zwaar te verduren heeft 
verstevigd. Zo zijn de framebussen versterkt, 
de lasverbinding tussen het frame en de bus 
verbeterd en de hoofdpennen zijn langer. De 
dikte van de schaalbuis is vergroot en er zijn 
extra bouten toegevoegd in de messen.  

Onder de hamer
Als De Hamer Combinatie kunnen de 
sloophamers uiteraard niet ontbreken. 
Dehaco neemt een selectie sloophamers mee 
van zowel de GS als de HS serie. 

Ivar Doff erhoff  
International Sales Manager

Jeroen van Voorden
International Accountmanager

Voor het blok zetten
Tussen de serie Hyrax trilblokken staat dit 
keer een nieuwe toevoeging. Een trilblok met 
een doorzichtige behuizing maakt het mogelijk 
om te zien hoe het IDP-systeem aan de 
binnenkant van onze Hyrax trilblokken werkt. 
Het IDP System staat voor Intelligent Dual 
Power, oftewel de functie dat de draairichting 
van de hydromotoren kan worden omgezet 
om zo effi  ciënt mogelijk een klus te klaren. 

Stof doen opwaaien (en neerslaan!)
Vanaf 2010 zijn de Tera waternevelaars op de 
markt. Deze waternevelaars zijn ontworpen, 
ontwikkeld en geproduceerd in ons eigen 
productiebedrijf in Raamsdonksveer. In plaats 
van nozzles zijn de waternevelaars voorzien 
van een rotor, waardoor het dichtslibben 
door kalkdeeltjes en vuil water onmogelijk is. 
Daarnaast hebben de nevelaars geen waterdruk 
nodig van een hogedrukpomp, waardoor de 
machine ook nog eens ontzettend zuinig is.

Op rolletjes
We stoppen ook wat vloerenstrippers in de 
koff er naar München en wel de gehele serie. 
De Dehaco vloerenstrippers verwijderen 
effi  ciënt en gemakkelijk allerlei soorten 
vloerbedekking en zijn eenvoudig te bedienen.
De meest recente toevoeging, de DTS220, 
is krachtiger en wendbaarder dan zijn 
voorgangers. Bij de DTS220 wordt elk wiel 
separaat aangedreven en dat zorgt ervoor dat 
de machine zelfs om zijn eigen as heen kan 
draaien.

Aantrekkingskracht
We doen er alles aan om mensen naar onze 
stand te trekken. Daarom zetten we ons meest 
“aantrekkelijke” product neer: de magneet. En 
wel de MH125 PRO met tanden. De MH125 
PRO is de opvolger van de MH126. Een 
magneet met een krachtige 9kW motor en 
een diameter van 1250mm. De hydraulische 
magneten van Dehaco zijn gemaakt voor de 
verhandeling van ferro-materialen en in het 

bijzonder voor ferro schroot 
(recycling).

Voor Ivar Doff erhoff  wordt 
het de 5e bauma editie: “De verwachting is 
dat de bauma kleiner en minder druk bezocht 
zal zijn dan de vorige edities in verband met de 
COVID pandemie die sommige werelddelen nog 
aan banden legt. Desalniettemin spreken wij al 
vele klanten die plannen maken naar de bauma 
te komen. Daarom ben ik positief gestemd, 
omdat de fysieke relatie een van de belangrijkste 
onderdelen is voor een succesvolle show. 
Daarnaast hebben wij dit jaar een aantal leuke 
nieuwe producten en features te laten zien op de 
bauma, dus reden genoeg er een mooie week van 
te maken!” 

Naast Ivar, staat ook 
International Accountmanager 
Jeroen van Voorden de hele 
week op de stand. Jeroen werkt 
zeven jaar bij Dehaco en kijkt weer uit naar 
een “geweldige week”. Jeroen: “Het weerzien 
met klanten, de sfeer zowel onderling als met 
de bezoekers en de mooie orders die vaak 
worden geschreven maken de bauma een 
beurs om naar uit te kijken!” 

Geknipt
Onze collectie scharen bestaat op de bauma 
uit een RP20-IT, een roteerbare vergruizer met 
verwisselbare tanden. Daarnaast staat er ook 
een SH250R. Dit is kleinste schrootschaar uit 
de nieuwe Eagle III serie. Over deze nieuwe 
serie premium klasse scharen vertellen we 
u die week graag meer! Voor ons overige 
assortiment scharen kunt u een blokje om 
lopen naar de stand van Mantovanibenne.  
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Roteerbare 
vergruizers 
kunnen alles!
Ze zijn inzetbaar voor sloop- én 
recyclingwerkzaamheden. Het doel van deze 
machine is het kleiner maken van beton en het 
scheiden van wapening. Op deze manier kan 
het materiaal verder worden gerecycled. Een 
aanbouwdeel dat je vandaag de dag steeds meer 
terugziet in het straatbeeld.

Waar een starre vergruizer, zoals de MCP-serie, 
enkel gebruikt kan worden voor secundaire 
sloopwerkzaamheden, kan je de Rotating Pulverizer-
serie ook prima gebruiken om de tanden direct 
in het gebouw te zetten! Met het mooie, slanke, 
Italiaanse design heeft de machinist goed zicht 
op zijn werkzaamheden. Door de 360o graden 
hydraulische rotatie goed te positioneren. De brede 
en open bekconstructie verraad de kracht van de 
oversized cilinder om effi  ciënt grote stukken te 
verpulveren.

Een roteerbare vergruizer kan zomaar dé 
oplossing zijn om met één investering meerdere 
werkzaamheden te doen, zonder concessies te doen 
in kracht, snelheid en effi  ciëntie!

VAC 2.1
ONDERDRUKREGISTRATIE MONITOR

√ Nog meer gemak met de VAC Cloud!

√ Werkt op 4G

√  SGI Compliance  Werkplanner is gekoppeld aan de VAC Cloud

√  Voorzien van eSIM met een onbeperkte databundel

√  Nieuwe koppelingen aan de buitenkant waardoor er met een 
gesloten koffer kan worden gewerkt.
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A company story
Gardner Engineering Australia 

Gardner Engineering Australia, gevestigd in  
Loganholme, Queensland, werd in 1994 
opgericht door Peter Gardner.  
Het bedrijf is begonnen in de constructie- 
en scheepsbouwtechniek, maar richt zich 
inmiddels al een aantal jaar op aanbouwdelen 
voor graafmachines en grondverzetmachines. 
Waar Peter het bedrijf de eerste jaren runde, is 
in 2017 zoon Michael in het bedrijf gekomen als 
Managing Director. 

Vind-ik-leuk
Michael kwam voor het eerst in 
contact met Dehaco in het begin 
van 2017 via Instagram. Hij was 
onder de indruk van het ontwerp 
en de kwaliteit van de producten 

en besloot een berichtje te sturen 
of er al een dealer actief was in Australië. 

Dat hadden we nog niet! Daarom begon in 
2017 Gardner Engineering Australia als eerste 
verkooppunt voor Dehaco grijpers. In de 
loop der jaren zijn daar ook sloophamers en 
waternevelaars bijgekomen.

Hoog bezoek
In 2019 hebben Michael en Peter het team van 
Dehaco voor het eerst in “real life” ontmoet op 
de bauma in München. 
En afgelopen zomer 
zijn Internationaal 
Accountmanager Jeroen 
van Voorden en Product 
Manager Dan Smith voor 
het eerst bij Gardner 
Engineering Australia 
geweest. 

Sterk spul
Gardner Engineering Australia biedt met  
vertrouwen Dehaco producten aan klanten, 
omdat ze weten dat de producten van goede 
kwaliteit zijn. Michael: “Ze zijn sterk genoeg om 
in de meest zware omstandigheden optimaal te 
presteren.”

Teamwork
Volgens Michael is de verstandhouding tussen 
Gardner en Dehaco uitstekend: “Dehaco reageert 
altijd snel op vragen of verzoeken, ik heb het 

gevoel dat we een zeer goede 
verstandhouding hebben en wij 
kijken ernaar uit om in de toekomst 
het merk Dehaco in Australië samen 
te laten groeien.” Michael en Peter 
kijken ernaar uit Dehaco dit jaar 
weer te zien op de bauma en 
kennis te maken met eventuele 
nieuwe productlijnen.

Story
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ermeerer

Wij maken het u graag een beetje makkelijker om ons te bereiken. 
Zo hebben wij verdeeld door het land verschillende locaties en 
rijden onze chauffeurs wekelijks vaste routes. Zo brengen wij 
Dehaco voor u weer een stukje dichterbij!

Dehaco weer een stukje dichterbij!

Wekelijkse routes
Wist u dat onze chauffeurs wekelijks vaste routes hebben 
door het hele land? Informeer bij uw contactpersoon hoe 
de planning eruitziet en op welke manier wij u hiermee 
kunnen helpen!

Nieuwe drop off en afhaallocatie: 
Dehaco Sittard 
Goed bereikbaar, slechts op 5 minuutjes rijden  
vanaf de A2!

Vanaf heden kunt u gebruik maken van onze nieuwe 
magazijnlocatie in Sittard! Hier zijn alle (verbruiks)artikelen 
op voorraad om een containment te bouwen en u kunt 
hier terecht voor huurmaterialen en het ophalen of 
brengen van uw keuringsmaterialen.

Op werkdagen kunt u hier terecht tussen 09.00 - 17.00 uur. 
Om er zeker van te zijn dat u niet met lege handen vertrekt 
is het handig om van tevoren even contact op te nemen 
met Mickey Drenth | 06 51 96 36 88

RAAMSDONKSVEER

LISSERBROEK

SITTARD

Vestiging Dehaco Raamsdonksveer
Steurweg 1  |  4941 VP Raamsdonksveer
• Halen en brengen van  

huur- en keuringsmaterialen
• Magazijn

Hoofdkantoor Dehaco Lisserbroek 
Kruisbaak 25  |  2165 AJ Lisserbroek
• Werkplaatsen
• Keuringsstation
• Magazijn
• Verhuur

NIEUW!
Vestiging Dehaco Sittard

Langs de Heij 16, 6136 KR Sittard

Openingstijden:  ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur  en za 10.00 t/m 12.00 uur op afspraak 7
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DEMONSTRATIE OP LOCATIE
Eerst zien, dan geloven
Bij Dehaco kunnen we ons maar wat goed voorstellen dat de aanschaf van een machine 
een weloverwogen keuze is. Dehaco biedt daarom de mogelijkheid om een machine uit te 
proberen door middel van onze huurvloot. Maar het is ook mogelijk om extra informatie of 
zelfs een demonstratie op locatie te krijgen. 

Dat overkwam Boy Limmen uit 
Heerhugowaard. Het bedrijf heeft voor de 
zomer een project in Lisse afgerond. Lisse! Een 
thuiswedstrijd voor Dehaco. 

Het pand dat gesloopt moest worden, maakt 
plaats voor twintig appartementen. En het 
toeval wil dat een van onze medewerksters hier 
gaat wonen. Zij observeerde de klus en zag dat 
er zeer waarschijnlijk bij de sloop van het pand 
stofoverlast zou ontstaan.  

Het pand lag midden in het centrum, 
met veel woningen, winkels en bekijks er 
omheen. Een waternevelaar zou daar niet 
geheel overbodig zijn.

Daarom trok ze de stoute (werk)schoenen 
aan en ging ze langs. Samen met Product 
Specialist Dan Smith brachten ze een 
geschikte Tera waternevelaar. In dit geval 
de Tera 60 Combi Skid. Deze waternevelaar 
is voorzien van generator, waardoor er 
alleen een wateraansluiting benodigd was.

Zodra de nevelaar was neergezet, 
demonstreerde Dan hoe de machine 
werkt en hoe je de machine moet 
bedienen. De mannen van Boy Limmen 
waren gecharmeerd van de machine. Met 
weinig waterdruk zo’n gordijn van water 
creëeren... wow! 
Daarnaast waren ze er ondersteboven 
van dat er geen nozzles maar een rotor 
aanwezig is. Waardoor verstopping 
onmogelijk is. 

Gedurende de sloop van het pand in 
Lisse heeft Boy Limmen de waternevelaar 
uitgeprobeerd en fl ink wat uurtjes laten 
draaien. 

Wil je ook een demonstratie van een 
waternevelaar of een ander product? 
De  kans is groot dat je bij een 
demonstratie op locatie een van onze 

STEL JE VRAAG 
AAN ONZE 

PRODUCT MANAGERS!  

Product Managers tegenkomt: 

Dan Smith 
Dan werkt inmiddels 
bijna 12,5 jaar 
bij Dehaco. Hij 
is begonnen in 
de werkplaats als 
servicemonteur, 
maar zo’n twee jaar 
geleden maakte hij de overstap naar 
Product Manager. Dan weet alles 
over hydraulische uitrustingsstukken, 
stofbeheersingsproducten en 
tapijtstrippers en geeft je dus graag advies, 
uitleg of een demonstratie over een van 
deze producten.  

Pepijn Bomas 
Pepijn werkt zo’n 
16 jaar bij Dehaco. 
Hij is begonnen 
als medewerker 
binnendienst en heeft 
vier jaar geleden de 
overstap gemaakt naar Product 
Manager voor alle Safety artikelen. Pepijn is 
ook MVK’er. Een MVK’er is een deskundige 
op het gebied van veiligheid als interne of 
externe adviseur. De persoon dus voor alle 
Safety vragen!

9
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Nieuw in het assortiment: 

Kasco adembescherming
Speciaal voor de asbestsaneerder!
U bent waarschijnlijk al bekend met de 
adembescherming van Scott/3M en Clean 
Space. Om u meer keuze te geven zijn wij 
een samenwerking aangegaan met een 
nieuwe leverancier van adembescherming: 
Kasco. 

Kasco is al meer dan 40 jaar een toonaangevend 
merk op het gebied van persoonlijke 
beschermingsmiddelen met een ruime ervaring 
in de productie van ademluchttoestellen, 
fi lters, maskers, elektro-ventilatiesystemen en 
persluchtvoorziening. 

De Kasco ademluchttoestellen zijn 
speciaal ontworpen voor asbestsanerings-
werkzaamheden. Met de storingsvrije 
aanblaasunit, hoge luchtopbrengst en een 
verwisselbare accu die 10 tot 12 uur meegaat 

Kasco e-M3  

Kasco K20

Kasco e-T5  

Kasco K80  

Productoverzicht:
• Kasco e-M3 motoraangedreven 

ademluchttoestel met Zenith1 
volgelaatsmasker 

• Kasco e-T5 motoraangedreven 
ademluchttoestel 
met Zenith1 volgelaatsmasker

• Kasco K20 overdrukkap
• Kasco K80 overdrukhelm

Download de brochure voor meer informatie!
Direct een mooie aanbieding van ons ontvangen? Neem 
contact op met uw contactpersoon bij Dehaco!

Over uw en onze gezondheid 
doen wij niet luchtig!
Wist u dat er jaarlijks in Nederland 3.000 mensen overlijden aan de 
gevolgen van een longziekte die veroorzaakt is door blootstelling aan 
gevaarlijke stoff en op het werk?

Met de kennis van nu weten we dat we dit aantal fl ink kunnen reduceren door te werken met 
geschikte, kwalitatieve en passende adembeschermingsmiddelen. Wij doen daar niet luchtig 
over: uw gezondheid, de gezondheid van uw werknemers en ook de gezondheid van onze 
werknemers hebben wij het allerhoogst in het vaandel staan. Optimale bescherming tijdens 
het werk met gevaarlijke stoff en is dan de allerhoogste prioriteit! 

kan er niet alleen comfortabel maar ook 
veilig gewerkt worden. Zelfs onder zwaar 
belastende werkzaamheden gaat de e-T5 
aanblaasunit 3000 uur mee!

IP65
De aanblaasunit, batterij, lader en het 
elektrisch snoer voldoen aan klasse IP65 en 
zijn daarmee beschermd tegen deeltjes en 
vloeistofspatten. 

Volgelaatsmasker
Met het Zenith ruimzicht volgelaatsmasker 
heeft u goed zicht op uw werkzaamheden. 
Door de drie verschillende maten is er 
een passend masker voor iedereen! 
Beide aanblaasunits gebruiken hetzelfde 
volgelaatsmasker en dezelfde P3 fi lters. Dit is 
handig voor het onderhoud en de voorraad.

De voordelen van Kasco:
• Voordelig in aanschaf

• Voordelig in onderhoud

• Laag fi lterverbruik

• Storingsarm

• Zeer lange accuduur van 10 tot 12 uur

• Verwisselbare accu voor een 
groter gebruikersgemak

• Hoge luchtopbrengst

• Goed passend masker

10
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€ 21,50€ 32,50€ 32,50

Hoofdband Helmbevestiging

€ 21,50
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VEILIG OP HET WERK
Oplossingen voor de veiligheid van werknemers en klanten

Deel 2: Zuinig op je oren!  
3M Gehoorbescherming

Wij nemen bescherming tegen schadelijk geluid 
dus erg serieus en helpen graag bij het maken 
van de juiste keuze van gehoorbescherming. 
Zo kun je niet alleen ongestoord je werk doen 
maar gaat je gehoor ook nog jarenlang mee en 
kun je blijven genieten van een goed gesprek 
of mooie muziek!

Wat zijn de regels?
We hebben er natuurlijk niets over te zeggen 
wat je thuis doet en welke je keuzes je 
privé maakt. Maar zodra je op de werkvloer 
stapt gelden de regels van thuis niet meer 
natuurlijk. En niet zonder reden, zoals 
genoemd is gehoorschade een van de drie 
belangrijkste gezondheidsrisico’s op de 
werkplek. Maar wanneer dien je dan eigenlijk 
gehoorbescherming te dragen en voor welk 
type gehoorbescherming moet je kiezen? Wij 
leggen het graag uit!

Wij nemen bescherming tegen schadelijk geluid 

Gehoorschade is zo opgelopen, niet alleen door het 
luisteren naar harde muziek maar ook door geluiden 
tijdens je werk die soms nog veel harder kunnen zijn 
en regelmatig het geluidsniveau van een middagje 
festival overstijgt. Schadelijk lawaai is zelfs een van de 
drie belangrijkste gezondheidsrisico’s op de werkplek. 
Vanaf 2016 wordt schadelijk geluid officieel erkend als 
een onomkeerbaar gezondheidsrisico binnen de nieuwe 
PBM-verordening. Daarmee bevindt gehoorbescherming 
zich in dezelfde hoge risicocategorie als ademhalings- en 
valbescherming.

De bekendste gehoorbeschermers zijn de 
gehoorkappen. Ze zijn duurzaam, daardoor 
goedkoop in het gebruik, passen iedereen, de 
gebruiker hoeft niet uitgebreid geïnstrueerd te 
worden en ze bieden in het algemeen een goede 
demping van midden- en hoogfrequent geluid. 
Belangrijk is wel dat de afdichtingen van de 
gehoorkappen regelmatig worden vervangen om 
zo de juiste afdichting te houden. 

Oordopjes zijn er in verschillende uitvoeringen. 
Er zijn oordopjes voor eenmalig en voor 
meermalig gebruik. Oordopjes zijn goedkoop in 
aanschaf en bieden een redelijke bescherming 
voor midden en hoge frequenties. Bij lage 
frequenties bieden zij een lagere bescherming. 

Bij langdurige blootstelling 
aan een geluidsniveau boven 
de 80 dB(A) kan gehoorschade 
en uiteindelijk doofheid ontstaan. Vanaf dit 
geluidsniveau is een werkgever daarom verplicht 
gehoorbescherming beschikbaar te stellen. 
Vanaf 85 dB(A) is een werknemer verplicht deze 
gehoorbeschermingsmiddelen ook te dragen. 
De demping van de gehoorbeschermers moet 
zodanig zijn dat het geluidsniveau voor de drager 
wordt teruggebracht naar een niveau onder de 
80 dB(A).

aan een geluidsniveau boven 
de 80 dB(A) kan gehoorschade 

Bij Dehaco hebben we wat betreft gehoorbescherming 
een betrouwbare partner gevonden in 3M die, net 
als wij, persoonlijke veiligheid het allerhoogst op 
haar lijst heeft staan. Naast oorbescherming kunnen 
wij natuurlijk ook andere PBM’s van 3M aanbieden, 
informeer hiernaar bij je contactpersoon binnen 
Dehaco.

Type gehoorbescherming
Er zijn vele soorten en maten gehoorbescherming. 
In grote lijnen kun je gehoorbescherming in twee 
hoofdgroepen onderverdelen, namelijk:
• Uitwendige gehoorbescherming: gehoorkappen 

en gehoorbeugels
• Inwendige gehoorbescherming: oordopjes, 

oorproppen en otoplastieken

3MTM  E-A-RTM  ClassicTM

PP-01-002 Oorplug

per 250 stuks
Artikelnummer 7450.0010 

3MTM PELTORTM OptimeTM III
gehoorkappen met helmbevestiging

Artikelnummer 7450.0013 

3MTM PeltorTMOptime III TM 

Gehoorkappen met hoofdbeugel

Artikelnummer 7450.0014 

€ 21,50

Keuzehulp gehoorbescherming: 
welk product past het beste bij je?

Liever oordoppen (in het oor) of
gehoorkappen (over het oor)?

Oordoppen

Wil je herbruikbare oordoppen
of wegwerpoordoppen?

Draag je ze over het hoofd of bevestigd 
aan de veiligheidshelm?

Gehoorkappen

3MTM E-A-RTM

UltraFitTM
3M E-A-RTM

ClassicTM
3MTM PELTORTM Optime IIITM

gehoorkap met helmbevestiging

Herbruikbaar Wegwerp

€ 21,50

3MTM PELTORTM Optime IIITM

gehoorkap met hoofdband  
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24 t/m 30 oktober 2022
in München  

De standaard mini puinzakken zijn uitermate 
geschikt voor vervoer en opslag van zwaar 
afval, zoals bouwafval, grind, zand e.d. De mini 
asbestpuinzakken zijn speciaal ontwikkeld 
voor zwaar en scherp asbesthoudend afval. De 
buitenzak is gemaakt van polypropyleen welke bij 
de mini asbestpuinzakken tevens is voorzien van 
een coating.

€ 0,89

Artikelnr. 7620.0014

MINI-BAG
80x120cm + 2 liner 

Douchesluis 
met Bypass

• Voldoet met bypass aan de 
nieuwe Sci Eisen aan Arbeidsmiddelen

• Voorzien van afzetlint
• Op te stellen in alle posities
• Rondom voorzien van zijdeuren

Douchesluis 

Voldoet met bypass aan de 
Sci Eisen aan Arbeidsmiddelen

Voorzien van afzetlint

Douchesluis 

Leverbaar vanaf:
€ 2.375,-Uit voorraad leverbaar!

Voor alle (gratis) producten geldt op=op • Genoemde prijzen zijn excl. BTW • Franco levering bij een bestelling boven € 1.000,- 
Druk- en zetfouten voorbehouden • Deze actie geldt voor alle bestellingen gedaan in de periode van 01-09-2022 t/m 31-10-2022 
Op alle overeenkomsten gesloten met Dehaco zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing, deze zijn te vinden op
www.dehaco.nl/nl/algemene-voorwaarden-dehaco • Indien tegenstrijdigheid bestaat tussen de voorwaarden genoemd in dit
 magazine en de Algemene Leveringsvoorwaarden, prevaleren de voorwaarden genoemd in dit magazine.

15

Foto’s
gezocht!

 

Werk jij met onze producten 
en maak je vaak foto’s? 
Tag ons of stuur ze naar ons op! 
Mail ze in hoge kwaliteit naar 
marketing@dehaco.nl en wie weet 
zie jij je foto voorbij komen op onze 
social kanalen, in het magazine of in 
onze brochures!  

in München  

Voor alle (gratis) producten geldt op=op • Genoemde prijzen zijn excl. BTW • Franco levering bij een bestelling boven € 1.000,- 

Bezoek onze stand FN624/7

U bent van 
harte welkom! 

Reward

Een verrassing! 
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Opstelling

• Pak alle onderdelen uit en controleer ze

• Positioneer en bevestig de ballastgewichten

• Plaats en bevestig de handgreep

• Sluit de voedings- en bedieningskabels aan

Bedieningselementen

• Duw de duimknoppen naar voren om vooruit te rijden

• Duw de duimknoppen naar achteren om achteruit te rijden

• Pas de rijsnelheid aan met de snelheidsschakelaar

• Zet de machine stil met de noodstopknop

• Start en stop het stripmechanisme met de 

schakelaar op de hoofdbedieningskast.1 2

Plaatsing van messen

• Draai de bouten los

• Til de meshouder op

• Plaats het mes door het uit te lijnen 

met de uitsparingen

• Draai alle bouten vast 

• V-mes – snijdt de oppervlakken in stroken

en tilt ze op, geschikt voor vinyl en tapijt

• U-mes – snijdt het oppervlak in stroken, 

geschikt voor vinyl

• Plat mes – universeel mes, geschikt voor alle oppervlakken

• Plat mes met kromming – geschikt voor lastige situaties, alleen 

geschikt voor oppervlakken met een harde ondervloer 

Verwijder altijd het mes voordat u de machine vervoert 3

Onderhoud

• Smeer alle drie de lagers in het 

stripmechanisme 

• Verwijder al het vuil uit het

stripmechanisme

• Verwijder al het vuil tussen de 

ballastgewichten

• Reinig de machine handmatig 

met een vochtige doek; gebruik 

geen tuinslang of stoomreiniger

• Vervang waar nodig de wielen 

om een goede trekkracht 

te garanderen

Veiligheid staat voorop

• Draag altijd uw persoonlijke beschermingsmiddelen

• Controleer de omgeving op mogelijke risico's voordat u 

aan het werk gaat

• Controleer en vervang beschadigde onderdelen

• Raak bewegende onderdelen niet aan 

• Verwijder het mes wanneer de machine wordt vervoerd

Korte tips
• Werk efficiënt en snij lange stroken

• Verminder bandslijtage door te voorkomen dat de 

banden slippen

• Gebruik het juiste type mes

• Gebruik de vrijloopwielen om snel te manoeuvreren

• Verwijder vuil regelmatig uit het stripmechanisme en 

rondom de motors 

• Als de aandrijfmotor niet werkt, verwijdert u de 

verlengkabel en gebruikt u een andere voedingsbron 

4
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Eenvoudig en snel aan de slag met 
Dehaco’s Quick Start kaarten!

Om het opstarten met een nieuwe machine of 
een gehuurde machine voor u te versnellen geven 
wij met deze kaarten een heldere uitleg over de 
bedieningsknoppen, het starten van de machine 
en in het geval van de vloerenstrippers ook over 
het vervangen van messen. Makkelijk en snel, dat 
is toch hoe we het allemaal het liefst zien? 

Download de Quick Start voor de DTS 
Vloerenstrippers eenvoudig via de QR-code op 
deze pagina.

Dehaco. The best equipment for a new beginning!

DTS
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U

ICK START
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