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“Dat klopt opzich wel ja…”, zegt Jan-Pieter van 
der Mark “…maar dan moet de machine wel goed 
afgesteld staan”. Jan-Pieter van der Mark, ook 
wel bekend als JP, viert eind dit jaar zijn 12,5 
jarig jubileum als servicemonteur bij Dehaco. 
Hij reist met zijn service bus van hot naar her 
voor technische ondersteuning, reparatie, 
onderhoud en dus ook uitleveringen. “De 
juiste afstelling van de machine zorgt voor de 
optimale prestatie van zowel machine als het 
uitrustingsstuk”. Vandaar dat JP negen van de 
tien keer aanwezig is bij uitleveringen. 

Om de machine goed af te kunnen stellen, 
meet JP aan de hand van een flowmeter de 
oliedruk en de oliestroom. Als deze te laag 
staan ingesteld, knipt bijvoorbeeld een schaar 
niet goed genoeg. Als het daarentegen te 
hoog is ingesteld kunnen er dingen stuk gaan 
door te veel druk, denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de afdichtingen. Dit kan tot grote schade 
aan zowel het uitrustingsstuk als de machine 
leiden. Vooral bij een sloophamer en een 
trilblok luistert het afstellen heel nauw, JP: “Als je 
bijvoorbeeld een trilblok eraan hangt en hij krijgt te 
kort liters of te weinig druk, dan draait hij niet hard 
genoeg en dan slaat hij ook niet goed 
genoeg”. 

Dehaco adviseert bij 
uitleveringen altijd een 
servicemonteur. Als 
klanten daar niet voor 
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We weten allemaal dat als de 
telefoon van een servicemonteur 
gaat, hij meteen paraat moet staan. 
Vaak moet een servicemonteur 

dan defecte machines of storingen 
oplossen, want hé: het blijven 

machines, ook die gaan weleens kapot. 

Toch doet een servicemonteur bij Dehaco 
zoveel meer. Mede om dit soort telefoontjes 
te voorkomen. Waaronder het afleveren 
van nieuwe producten. Hmm… dat is gek! 
Waarom gaat er een servicemonteur mee 
bij het afleveren van een spiksplinternieuw 
product? Het is toch gewoon aankoppelen en 
klaar?
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dan defecte machines of storingen 
oplossen, want hé: het blijven 

JAN-PIETER 
VAN DER MARK
Servicemonteur bij Dehaco

Leeftijd:  33 jaar
Hobby’s:  Watersport en motorrijden 
Houdt van: Eerlijke en directe mensen,   
   wijn en lekker eten  
Heeft een hekel aan: 
Getreuzel en mensen die anderen niet 
in hun waarde laten.

genoeg en dan slaat hij ook niet goed 

Meer dan

1 miljoen km 
gereden in 12 jaar

3 
servicebussen 

in 12 jaar

kiezen heeft dat vaak te maken 
met kostenbesparing. Maar 
als het werk na een bezoekje 
van JP sneller gaat, lijkt de 
uitkomst van die rekensom 
voor de hand liggend. “Sommige 
klanten zijn weleens dagen aan het 
tobben en dan kom ik langs, stel ik de machine af 
en dan gaat het in een keer tien keer zo makkelijk, 
weet je wel”. 

Naast het afstellen van de machine is JP ook 
niet vies van het geven van advies. Dat wordt 
meestal gedaan tijdens het proefdraaien. Op 
dat moment wordt er uitleg gegeven aan de 
machinist over de manier van werken en over 
het onderhoud van de machine om hem in 
goede staat te houden. Alles voor optimaal 
gebruik en om defecten te voorkomen. 

Is afstellen nog wel nodig bij digitale 
graafmachines?
Zeker weten! Als er staat dat bijvoorbeeld een 
sloop- sorteergrijper 180 liter nodig heeft en 
je in je scherm 180 liter instelt, wil dat nog niet 
betekenen dat hij daarmee goed staat. Het 
gaat erom dat hij 180 liter aan het einde van de 
lepelsteel geeft. Dat kun je alleen maar checken 
door het na te meten en indien nodig bij te 
stellen.

Uitlevering door servicemonteur  
De (steek-)sleutel tot succes
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Norm en testen
De HZ stofzuigers van Numatic vallen allemaal 
onder de “High”-filtratie labeling, oftewel 
H-klasse. Dit label is vastgelegd in de IEC60335-
2-69 ANNEX AA. Hierin staat beschreven dat de 
filtratienorm bij H-klasse 99,995% moet zijn. In 
deze norm staat niet alleen beschreven waar de 
filter normering aan moet voldoen, maar ook 
worden er een aantal eisen aan de constructie 
van de stofzuiger gesteld. In de fabriek worden 
diverse tests gedaan. Waaronder het testen 
met scherpe voorwerpen als glas en spijkers, 
om te kijken of het filter niet beschadigd 
raakt. Er wordt ook een “Burst Strength” test 
uitgevoerd. Met deze test wordt tijdens het 
vacuüm zuigen van de slang druk uitgeoefend 
om te kijken of het “High Efficiency Particulate 
Air”, oftewel HEPA-filter, intact blijft. 

Verplichtingen
Het is verplicht om een signaal af te geven 
wanneer een stofzuiger verstopt is of als de 
stofzak vol zit. Bij de stofzuigers van Numatic 
wordt dit signaal gegeven door een rood 
indicatielampje op de machines. 
Daarnaast mag de motorkop niet 
zomaar van de ketel gescheiden 
kunnen worden. Immers zou dan 
bij een omtuimelende stofzuiger 
alle opgezogen asbestdeeltjes vrij 
kunnen komen. Dit heeft Numatic 
opgelost met splitpennen die ervoor 
zorgen dat de diverse onderdelen 
van het stofcompartiment niet van 
elkaar gescheiden kunnen worden. 
Asbeststofzuigers hebben ook altijd de 
mogelijkheid om de luchttoevoer en 
luchtafvoer af te sluiten. Vandaar dat 
er altijd twee afsluitdoppen worden 
meegeleverd. 

Wat betreft de accessoires en 
toebehoren kan er uit drie diameters 
worden gekozen: 32, 38 en 51 mm. Standaard 
worden de 1-motorige stofzuigers geleverd 

Asbeststofzuigers 
doen geen stof opwaaien

met accessoires met een diameter van 32 mm, 
de 2-motorige stofzuigers worden standaard 
geleverd met accessoires met een diameter van 
38 mm. 

Er is een reële kans dat de wet- en regelgeving 
gaat wijzigen en dat er vanaf 2020 bij 
asbestwerkzaamheden geen gebruik meer mag 
worden gemaakt van stofzuigers die niet in het 
bezit zijn van een H-klasse certificaat. Met de 
stofzuigers van Numatic zit u wat dat betreft 
helemaal goed, alle stofzuigers uit de HZ/HZD-
serie zijn voorzien van dit certificaat.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact 
met ons op via 088 - 20 20 600

Over Numatic

Numatic International Ltd. is in 1969 

opgericht en viert dit jaar haar 50-jarig 

bestaan. Numatic is Europa’s grootste 

producent van stofzuigers, waterzuigers, 

extractie (bekleding reinigers) 

machines, eenschijfsmachines, schrob-

zuigmachines, mopsystemen en een 

hele brede lijn in werkwagens voor de 

schoonmaak. Numatic International is 

van origine een Engelse producent die 

al haar producten 100% in eigen beheer 

ontwikkelt en produceert. Dehaco levert 

al 25 jaar de Numatic HZ/HZD serie 

asbeststofzuigers die aan de strengste 

Europese normen voldoen.

Stofzuigers zijn er in alle soorten en maten, 
voor allerlei verschillende doeleinden. De 
Numatic stofzuigers bij Dehaco worden 
ingezet bij het verwijderen van asbest. Waar 
moet een asbeststofzuiger aan voldoen?  

Stofzuigers en filtratie
Numatic International maakt stofzuigers in drie 
niveaus van filtratie, namelijk de L-, M- en H- 
klasse. Zoals de letters doen vermoeden hebben 
we het hier over Low, Medium en High filtratie. 
De type stofzuigers die Numatic produceert 
voor asbest en schadelijke fijnstoffen hebben 
het laatste niveau (de H-klasse stofzuigers) met 
de code “HZ” of “HZD” meegekregen. De HZ 
stofzuigers zijn allemaal voorzien van één motor, 
waar de HZD stofzuigers zijn voorzien van twee 
motoren en een grotere stofopvang. Beide series 
zijn geschikt voor het opzuigen van asbest.
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Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen! 088 - 20 20 600
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DTS 100 
• Werkbreedte: 250 mm
• Vermogen: 1.65 kW
• Gewicht: 90 kg

DTS 170 
• Werkbreedte: 350 mm
• Vermogen: 1.65 kW
• Gewicht: 170 kg

VLOERRENOVATIE
TAPIJTSTRIPPERS

Onmisbaar bij het verwijderen van 
alle soorten verlijmde vloerbedekking 
en zeil op ondergronden van hout of 
beton. De DTS 100 en 170 zijn uitermate 
geschikt voor gebruik in kleine ruimtes 
doordat ze zijn voorzien van een een 
voor- en achteruitstand. Bovendien is er 
rekening gehouden met de toepassing 
van renovaties in kantoorpanden waarbij 
de medewerkers nog aanwezig zijn: de 
DTS tapijtstrippers hebben een minimaal 
geluids- en trillingsniveau.

De machines zijn eenvoudig 
transporteerbaar met een apart 
verkrijgbare transportwagen, desgewenst 
kunnen de steel en gewichten 
gedemonteerd worden.

Werken onder water
Met blindheid geslagen zijn
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Geen water is hem te diep
Ondanks dat de onderwateraansluiting 
uiterst gunstig is gepositioneerd bij de IBEX-
sloophamers, is de kans altijd aanwezig dat 
de luchttoevoer wordt geraakt in het werk. 
Wanneer de machinist dit niet doorheeft 
en doorslaat, zal er direct grote schade 
zijn. Gelukkig zijn er hulpmiddelen om 
de machinist bij te staan, zoals het IBOX 
Alarmsysteem van Dehaco. Bij gebreken met 
de spanning of luchttoevoer treedt het IBOX 
Alarmsysteem direct in werking. De machinist 
wordt in de cabine gewaarschuwd met een 
lichtsignaal en alarmsignaal. Optioneel wordt 
doormiddel van een 
hydraulisch blokkeerventiel 
de olietoevoer naar de 
sloophamer afgesloten, 
zodat de sloophamer 
direct stopt.

Het slopen van een gebouw of kunstwerk 
doormiddel van een graafmachine is vaak 
een imposant gezicht. De machinist is met 
uiterste preciezie aam het werk en het 
is dan ook erg belangrijk om een zo goed 
mogelijk zicht op het werk te hebben. Niet 
alleen om het werk zo effi  ciënt mogelijk 
uit te voeren, maar ook zeker om schade 
te voorkomen. Tegenwoordig wordt er dan 
ook steeds vaker gebruik gemaakt van 
prachtige hulpmiddelen om het zicht te 
verbeteren. Denk hierbij aan camera’s die 
gemonteerd zijn op de lepelsteel van de 
graafmachine.

Onderwater werken is weer een vak apart. 
Want doordat hydraulische aanbouwdelen, 
zoals hydraulische sloophamers, overdruk 
nodig hebben om beschermd te worden 
tegen het water wordt er extra luchtdruk in de 
hamer toegevoegd. Die luchtdruk (overdruk) 
zorgt ervoor dat het water de sloophamer 
niet kan binnendringen, en dat is maar goed 
ook: als dit wel gebeurt kan er direct enorme 
schade aan de machine ontstaan. Dehaco 
heeft hiervoor een alarmsysteem ontwikkeld, 
de IBOX, waarover later meer. Het nadeel 
van de opstijgende luchtbellen die door 
de luchtdruk ontstaan wordt met de IBOX 
overigens nog niet verholpen, het zicht via 

onderwatercamera’s blijft belemmerd en 
er moet nog steeds min of meer ‘blind’ 

gewerkt worden. 

6

overigens nog niet verholpen, het zicht via 
onderwatercamera’s blijft belemmerd en 

er moet nog steeds min of meer ‘blind’ 
gewerkt worden. 

NU BIJ AANKOOP 
VAN EEN IBEX

2E PUNTBEITEL
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Robuust, good-looking, energiezuinig, innovatief en een lange levensduur… zomaar 
wat woorden die de aandacht van zowel mannen als vrouwen trekt. Deze woorden 
slaan natuurlijk op het watermanagementsysteem: de YO28. 

VAN CONCEPT NAAR REALISATIE
YO28  WATERMANAGEMENTSYSTEEM

De feedback die tijdens die beurs is 
verzameld, diende als norm waaraan de 
machine minimaal moest voldoen. Een sterke 
wens die naar voren kwam, was een machine 
die compact en eenvoudig te transporteren 
is. De machines worden vaak ingezet in 
krappe ruimtes, zoals een zolderverdieping 
in een oud grachtenpand. Naast het 
transport is de betrouwbaarheid een 
belangrijke factor. Minimale stilstand van de 
werkzaamheden door het gebruik van goede 
op- en afvoerpompen. Met deze klanten is 
de conceptversie van de YO28 ook getest en 
waar nodig aangepast. Eén van de reacties na 
afl oop van een testperiode was: “Het design 
is goed doordacht. De grote wielen zijn erg 
fi jn en de toegankelijkheid van de pompen is 
perfect.”  Er is doorgegaan met ontwikkelen 
en testen totdat iedereen helemaal 
tevreden was over het zelfontwikkelde 
watermanagementsysteem.

Het eindresultaat mag er zijn: een goed 
uitziende en robuuste machine, die 
eenvoudig te transporteren is, volledig 
afgetapt kan worden, tot 30% energiezuiniger 
is dan vergelijkbare machines en een 
lange levensduur heeft door gebruik van 
duurzame materialen. De YO28 voldoet in 
zijn geheel aan de conceptversie “SCi - Eisen 
aan Arbeidsmiddelen” die momenteel bij het 
Centraal College Van Deskundigen (CCVD) ligt 
ter beoordeling.

Bent u op zoek naar een 
watermanagementsysteem?
Neem dan contact op met ons 
verkoopteam!  

De YO28 is in 2016 ontwikkeld door Dehaco in 
samenwerking met onder andere zusterbedrijf 
Demto. Demto is gevestigd in Werkendam 
en is fabrikant van innovatieve en duurzame 
producten. Met passie ontwerpt en produceert 
Demto machines van topkwaliteit voor de 
sloop-, renovatie- en saneringsbranche.

Naast Demto waren ook klanten een 
belangrijke spil in de ontwikkeling van 
de YO28. Zij zijn de gebruikers van 
watermanagementsystemen, hebben ervaring 
en weten wat ze zoeken bij de aanschaf van 

Panelendouche
3 compartimenten | 89 x 89 x 203 cm per 
compartiment | Inclusief douche accessoi-
res | Lange levensduur | Zeer snelle instal-
latie | Eenvoudig te reinigen

Artikelnummer  6410.0011

€ 2950,00

YO28

Inclusief GRATISstartersset

Wil je meer informatie 
over de YO28? 
Bewegende beelden? 
En nog meer uitleg? 
Scan dan de QR-code 
hiernaast. Fiona vertelt 
je graag de fi jne kneepjes 
van het vak.

een nieuw watermanagementsysteem. 
Vandaar dat een aantal klanten al vroeg bij de 
productontwikkeling werden betrokken. 

Pepijn Bomas, Product Manager bij Dehaco: 
“Wij zien er absoluut de meerwaarde 
van in om klanten al vanaf het prille 
begin bij de ontwikkeling van een nieuw 
product te betrekken. In het geval van de 
YO28 zijn we daar al in 2016 tijdens de 
Asbestos in Rotterdam mee begonnen. Aan 
geïnteresseerde klanten hebben we toen 
gevraagd naar een reactie op het concept”.

€ 2.450,-
€ 2.895,-   

9
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Print sudoku
http://1sudoku.com

8 5 3

7 2 3 8

8 9

2 1 8

9 4 6 1

6 5 8

8 2

7 6 5 8

1 2 6

4 8 9

8 3

1 7 6 3

2 5 1

3 9 5 4

8 9 6

9 1 7 4

5 2

4 1 3
http://1sudoku.com http://1sudoku.comn° 313894 - Level Hard n° 323296 - Level Hard

6 2 1

5 6 8

4 7 2

2 1 9

6 5 7 4

9 3 2

2 8 1

1 6 4

4 2 5

2 3 7

3 8

5 6 2 3

8 6

4 8 5 7 1

7 9

7 6 4 9

7 1

5 1 8
http://1sudoku.com http://1sudoku.comn° 318755 - Level Hard n° 35536 - Level Hard

Page 1/2 - Check solutions, print more free sudoku and play online : http://1sudoku.com

11

Bezoek onze stand
KORTRIJK  XPO BELGIË 11-15 september 2019

Bezoek onze stand
KORTRIJK  XPO BELGIË 11-15 september 2019

Bezoek onze stand
KORTRIJK  XPO BELGIË 11-15 september 2019

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 01-09-2019 t/m 
31-10-2019 • 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.

OP=OPRUIMING

Sudoku Puzzel

MCR030 
betonschaar
1,5 - 3 ton

Technische gegevens
Serienummer  C432
Bouwjaar  2016
Gewicht  330 kg
Bekopening 430 mm
Werkdruk 210 bar
Oliefl ow 30 ~ 75 l/min

Artikelnummer  2410.0021

OCCASIONSOCCASIONSOCCASIONSTO
P

€ 0,18

Polkadot Handschoen
• Materiaal: katoen met 

PVC noppen
• Tricot manchet
• Norm: Categorie I
• Maat 10
• Per doos: 300 paar

Artikelnummer 
7420.0001

p/paar

Big-Bag 90x90x110 cm 
met A-logo en 1 x liner
• Materiaal: Gecoate PP-zak
• Enkele PE-liner
• Asbestbedrukking in zes talen
• Zonder UN-code
• Per pallet: 180 stuks

Artikelnummer 7630.0016

€ 4,95

MEER OCCASIONS OP ONZE WEBSITE:

WWW.DEHACO.NL

Watermanagementsysteem 

WMS45
Decontaminatiewagen - BJ 2006

D400

Sloophamer - BJ 2017

IBEX 130GS
Sloophamer - BJ 2013

IBEX 2202GS

Bezoek onze stand
KORTRIJK  XPO BELGIË 11-15 september 2019

Bezoek onze stand
KORTRIJK  XPO BELGIË 11-15 september 2019

inclusief 
slangenset

inclusief 

€  600,00

Decontaminatiewagen - BJ 2006

€  12.500,00

 - 

ZO GOED 

ALS NIEUW!

€  15.500,00€  1.450,00

€  8.900,00
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Numatic HZQ190
De Numatic HZQ190 is met zijn 
afmetingen van 455x340x340 mm de 
kleinste stofzuiger in de ‘HZ’-serie. De 
metalen motorkop met 1200W motor 
en HEPA fi ltratie-module zit op een 
9 liter ketel van polypropyleen. Deze 
machine kan worden ingezet op 
plaatsen waar gewerkt wordt met 
gevaarlijk stoff en. 

De HZQ190 voldoet aan de 
onceptversie “SCi - Eisen aan 
Arbeidsmiddelen”.

€ 335,-
Van € 395,-

WWW.DEHACO.NL

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

Bij aankoop van 3 HZQ190 
stofzuigers GRATIS
activity tracker*

 Voltage: 230 | Gewicht 11 kg | Aansluiting: 32 mm

*Activity tracker wordt overhandigd na afl oop van de actieperiode. De afbeelding van de activity tracker kan afwijken.

Voor

Deze stofzuiger wordt geleverd inclusief: 

Stofzuigerslang ø32 mm - lengte 2,5 m • 1 grote 

ronde borstel • 1 ronde borstel, 1 kierenzuiger 

• 1 verloop 38/32 mm • 1 zuigbuis schuin • 10 

stofzuigerzakken

Inclusief
H-klasse

certifi caat


