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Nieuwe norm SCi Eisen aan 
Arbeidsmiddelen een feit 
Voldoet uw bedrijf al aan de nieuwe 
wet- en regelgeving die per 2020 ingaat?

Dehaco is aangesloten bij diverse 
brancheverenigingen om zo op de hoogte 
te blijven van de laatste ontwikkelingen 
in de markt en op het gebied van wet- en 
regelgeving. Onlangs mochten wij de 
leden van de VERAS bij Dehaco ontvangen 
en hebben wij alvast een presentatie 
kunnen geven van onze oplossingen op 
het gebied van de nieuwe SCi Eisen aan 
Arbeidsmiddelen. 

Wilt u daar zelf ook meer over weten? Wij 
informeren u graag! Neem contact met ons 
op voor meer informatie of een afspraak bij 
ons op kantoor: 088-2020600

De nieuwe SCi Eisen aan Arbeidsmiddelen is met ingang van 2020 een feit en daar komen voor zowel 
leveranciers als voor uitvoerende organisaties meteen wat uitdagingen bij kijken. Met name als het 
gaat om het uitsluizen van personen dienen er veel aanpassingen gedaan te worden aan het materieel. 
Decontaminatie-units zoals douchewagens en demontabele douches dienen te voldoen aan bepaalde 
luchtstroom- en temperatuureisen. Dit is met name bedoeld om de arbeidsomstandigheden voor de 
medewerker te verbeteren en de veiligheid te verhogen. Door middel van een hogere luchtverversing 
kunnen er geen vezels door de douchesluis naar buiten. Dehaco heeft hiervoor enkele mooie 
oplossingen ontwikkeld waarmee u zowel uw bestaande materieel als nieuwe materieel kunt uitrusten. 

Handig om te weten is dat deze eis vooralsnog alleen geldt voor producten gekocht na de 
ingangsdatum van SCi Eisen aan Arbeidsmiddelen. Een overgangsdatum voor de bestaande 
producten volgt nog. 

Verwarming
voor vouw- en panelendouches 
Thermostaat en ophanging
Artikelnummer 6425.0488 

 
€ 999,-
Inclusief koffer

 
€ 225,-

Bypass 
voor decontaminatie-units 
Dit systeem kan zowel op bestaande 
units als op nieuwe units worden 
geplaatst en zowel op platendouches 
als op flexibele vouwdouches.
Artikelnummer 6425.0448

De bypass compleet in koffer is 
vanaf 1 januari leverbaar
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Uiteindelijk komt er nog een laatste harde laag 
op. “De punten hebben de meeste belasting, daar 
gaan twee lagen chroom op. Achter de punt schuurt 
het alleen, dan is een laag chroom en kruisjes 
genoeg.”

Vervolgens gaat de betonschaar door de 
werkplaats hydrauliek voor de algehele controle. 
Dit om te kijken of de bek wel goed recht open 
en dicht gaat, hij wordt gesmeerd en getest of 
er geen lekkages zijn. Al met al, veel werk maar 
nodig! Periodiek onderhoud zorgt ervoor dat het 
product langer meegaat. Ons team biedt daarin 
graag ondersteuning. Voor advies en tips kunt u 
natuurlijk ook altijd bij ons terecht. 

Dehaco’s “Hydraukliniek”
Een geslaagde behandeling 
begint bij een goede lasser

Leo Grimbergen is sinds 
begin 2018 lasser bij 
Dehaco en heeft zijn 
eigen lasafdeling in de 
“hydraukliniek”. Hier is 
hij druk met het oplassen 
van hard slijtvast materiaal 
(zoals scharen), het repareren 
van scheuren, het boren van 
gatenpatronen, het fabriceren van kopplaten, 
machinale bewerking en nog veel meer. 

Enthousiast legt Leo het traject van de CR40R 
van Scheffer uit: “Zodra de CR40R binnenkomt 
haal ik er een lasmal bij. Aan de hand van die mal 
zie ik hoeveel er versleten is”. Laagje per laagje 
bouwt Leo dan het versleten deel weer op met 
lasdraad. Totdat hij net zo hoog is als de mal. 
De laagjes worden iedere keer in tegengestelde 
richting gelast, zodat er zo min mogelijk lucht 
tussen kan komen en het zo solide mogelijk 
is. Als alle laagjes erop zitten slijpt Leo het, 
met behulp van de lasmal, in model. Tijdens 
het proces mag het gelaste deel niet te snel 
afkoelen. Vandaar dat Leo er ’s avonds een 
isolatie-deken oplegt en het ’s ochtends eerst 
opwarmt voordat hij eraan begint. 

Eind september is de CR40R betonschaar van de 
firma Scheffer Groep uit Wezep onder handen 
genomen door het serviceteam van Dehaco. De 
betonschaar is inmiddels twee jaar oud en heeft 
in menig gebouw zijn tanden gezet. Daarom is een 
opknapbeurt op zijn tijd een bittere noodzaak. 
Vandaar dat de CR40R periodiek bij Dehaco 
op visite komt om aan zich te laten sleutelen. 
De afdeling hydrauliek is wat dat betreft net 
een schoonheidskliniek. Onderdelen worden 
vervangen, tanden worden weer in model 
opgelast. Het klinkt alsof het zo gebeurd is, maar 
als we met lasser Leo spreken, blijkt er toch 
behoorlijk wat werk achter verscholen te zitten. 

Scheffer Groep heeft in 2017 deze CR40R 
betonschaar aangeschaft. Aron Scheffer, Commercie & 
Materieelbeheerder bij Scheffer Groep, geeft aan: 
“Doordat de omvang van onze sloopwerken steeds groter 
wordt en de gebouwen constructief steeds zwaarder, hebben 
wij de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in zware machines 
met hierbij de benodigde uitrustingsstukken. Omdat wij veel 
binnenstedelijke sloopwerken hebben en hierbij het gebruik van 
een sloophamer in veel gevallen verboden is (dit i.v.m. mogelijke 
schades aan omliggende gebouwen en geluidsoverlast), waren 
wij opzoek naar een krachtige betonschaar met voldoende 
capaciteit. Hiervoor zijn we uiteindelijk uitgekomen bij Dehaco 
en hebben wij geïnvesteerd in een CR40R en een RP40-IT, beide 
voorzien van OilQuick. De goede relatie en het vertrouwen 
tussen Dehaco en Scheffer maakte de keuze nog makkelijker.”
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Dehaco heeft nu sinds enige tijd voor de 
ontwikkeling en de productie van onder 
andere onderdrukmachines het Duitse 
merk deconta in de armen genomen. Sinds 
1990 ontwikkelt en produceert deconta 
kwalitatief hoogwaardige producten voor 
de asbestverwijdering. Het bedrijf is altijd 
op zoek naar nieuwe technologieën voor 
de klant, wat ons brengt bij de lancering 
van een nieuwe reeks onderdrukmachines 
met “connect”-functie. Een functie die alle 
gegevens over de onderdrukmachines voor 
u verzamelt in de Cloud. 

De S-serie, een nieuwe generatie 
onderdrukmachines
De nieuwe reeks onderdrukmachines, de 
zogenoemde S-serie, volgt de bestaande 
“ECO”-serie op. Maar maakt u zich niet druk, 
want deze nieuwe machines zijn kwalitatief 
even sterk en betrouwbaar als de “ECO”-
serie. Ze hebben ook een stalen en robuuste 
behuizing, zijn ook licht van gewicht en 
hebben eveneens energiezuinige koolborstel-
loze motoren. Daarbij is de machine voorzien 
van een industrieel touchscreen, waardoor 
deze gemakkelijk te bedienen is. En wat nou 
zo leuk is aan de nieuwe S-serie, is dat u bij 
de onderdrukmachine voor de “connect”-
functionaliteit kunt kiezen. Waarmee alle data 
in de Cloud kan worden bijgehouden.

Wat houdt dat nou precies in, zo’n 
deconta connect? 
De deconta connect geeft u de mogelijkheid om 
online verschillende data in te zien, zoals: 
GPS-locatie, filterdruk, onderdruk, vermogen, 
luchtvolume, stroomverbruik en filter load. 
Achter het HEPA-filter is een stofsensor 
geplaatst, deze sensor geeft een alarmsignaal 
wanneer het HEPA-filter beschadigd raakt. 
Daarnaast kunt u de onderdrukmachine 
op afstand bedienen door middel van een 
automatische flow-regelaar. Als bijvoorbeeld 
het alarm afgaat bij een te lage of een te 
hoge druk, kunt u vanuit uw kantoor de druk 
aanpassen. Handig toch?! 

Basis Pro

Hoe te gebruiken?
Een onderdrukmachine uit de S-serie wordt 
standaard geleverd met een simkaart. 
Zodra u een abonnement voor deconta 
connect hebt, kunt u een account aanmaken op 
www.deconta-connect.com. Via dit account 
kunt u een onderdrukmachine toevoegen aan 
de hand van de QR-code die op het scherm van 
de onderdrukmachine verschijnt. Alle gegevens 
van de onderdrukmachine(s) worden naar dit 
account gestuurd. 

Goed toegankelijk en optimaal bereik
De applicatie om “deconta connect” te gebruiken, 
www.deconta-connect.com, is webbased. Dat 
betekent dat het via ieder platform (iOS, Android, 
Windows) goed toegankelijk is en er geen 
speciale software nodig is om het te kunnen 
gebruiken. Ook over een goede dataverbinding 
met de onderdrukmachine hoeft u zich geen 
zorgen te maken, de simkaart heeft een optimaal 
bereik en pakt altijd het best mogelijke netwerk 
in de buurt, ongeacht de provider. 

Abonnementen 
Bij aanschaf van de S-serie krijgt u de eerste zes 
maanden de Pro-versie cadeau! Daarna kunt u 
zelf uit de volgende twee abonnementen kiezen:  

Vindt u het een beetje te veel van het goede om 
uw onderdrukmachine(s) in de Cloud te kunnen 
volgen? Dan kunt u natuurlijk ook gewoon de 
S-serie zonder deconta connect, dus zonder 
abonnement, aanschaffen.

Kortom een knap staaltje nieuwe technologie 
van deconta, dat voor veel gemak kan zorgen. 
Mocht u het hele verhaal graag nog eens willen 
horen of de deconta connect in real-life willen 
zien, kom dan eens langs! 
 

Nieuwe serie onderdrukmachines 
mét deconta connect 
Dat is minder om je druk over te maken!

De deconta connect is nu verkrijgbaar bij Dehaco! 

GPS

Administratie en documentatie

Op afstand regelbaar

Software updates

Stofsensor

GPS

Administratie en documentatie

Optie stofsensor (meerprijs € 20,-) 

Kijk voor een introductie-aanbieding van de 
deconta S-serie op de achterzijde van dit magazine



Hyrax trilblokken
Met beide benen op de grond staan slaan 

Hyrax is een naam die wordt gegeven aan kleine knaagdierachtige dieren. Hoewel hun kleine 
gestalte lijkt op dat van knaagdieren, laten wetenschappelijke studies zien dat de hyrax 
verrassend gerelateerd is aan de olifant. Ondanks dat je het diertje terug kunt vinden in het 
gehele Afrikaanse continent alsmede het Midden-Oosten, vind je de HYRAX-serie van Dehaco 
veelal terug langs Europese oevers voor het zetten van damwanden of op uitgestrekte vlaktes 
voor het verdichten van grond. 

De klussen waarbij een trilblok wordt ingezet, 
zijn vaak besloten of slecht toegankelijk. 
Bruggen, kademuren, werken vanaf een ponton 
of andere obstakels zijn vaker de regel dan 
uitzondering. Mobiliteit en wendbaarheid van 
de graafmachine in combinatie met het trilblok 
is dan ook van essentieel belang. Hierbij wordt 
dan vooral gekeken naar slagkracht, gewicht, 
trilfrequentie en gebruiksgemak. De afweging 
om te werken met een enkel- of een dubbel 
excentrisch trilblok behoort met de HYRAX dan 
ook tot het verleden. 

Een excentriek in het middelpunt gezet 
De slagkracht van een trilblok ontstaat door een 
excentriek, een gewicht in onbalans, te laten 
draaien. Wanneer je met een trilblok werkt die 
voorzien is van twee excentrieken, draaien deze 
altijd in tegengestelde richting. Hierdoor blijft de 
horizontale beweging minimaal, wat zeer veel 
‘rust’ in de giek geeft. Dit terwijl er een optimale 
verticale kracht vrijkomt wanneer beide 
gewichten gelijktijdig naar beneden drukken. 
Voor het indrijven van palen en damwanden 
wil je als machinist eigenlijk niets anders. Deze 
stand wordt ook wel ‘lineair verdichten’ of ‘pile 
driving’ genoemd. Wanneer het trilblok voor 
verdichtingswerkzaamheden wordt gebruikt is 
het daarentegen wenselijker dat het trilblok zelf 
vooruit ‘loopt’. Iets wat automatisch gebeurt 
wanneer er maar één excentriek aanwezig is. 
Dit heet dan ook wel ‘compacting’ of 
‘oscillerende stand’. 
Wat nou als we beide werelden weten samen 
te voegen in één trilblok? Zodat je met slechts 
één trilblok bij elk type werk uit de voeten kan. 

Nooit meer met een ‘minder geschikt’ trilblok 
op de klus aankomen, maar altijd de grootst 
mogelijke efficiëntie halen uit je trilblok? Dat 
kan met één handomdraai en het Intelligent 
Dual Power System, kortweg IDP-System® op de 
HYRAX-trilblokken. De benaming ‘Dual Power’ 
heeft betrekking op de twee standen waarop het 
trilblok kan worden ingesteld.
In tegenstelling tot andere trilblokken worden 
bij HYRAX-trilblokken de beide excentrieken 
gescheiden aangedreven door twee afzonderlijke 
motoren zonder tandwieloverbrenging. 
Dat maakt dit systeem veel eenvoudiger in 
het onderhoud. We noemen het ook nog 
eens ‘Intelligent’ omdat het direct voorziet 
in een overdrukbeveiliging, volumeregeling 
uitloopfunctie ter bescherming van de motor 
én een aansluitbeveiliging voor de pers- en 
retourleiding. Zo is kracht gecombineerd tot een 
multifunctioneel trilblok. En wat ons betreft dé 
norm als het om trilblokken gaat.
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woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing

            

PUZZELOPLOSSING: 
Heb je de puzzel goed opgelost? Stuur dan het antwoord 
vóór 1 februari 2020 naar: marketing@dehaco.nl 
met vermelding van Naam - Bedrijfsnaam -  Adres - Postcode - Plaats. 

Wij belonen je inzending met een leuke incentive.
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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 01-12-2019 t/m 
31-01-2020 • 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.

GRATIS KERSTSOKKEN

Prijs Puzzel

4 – 6 februari 2020 | 13:00 – 21:00 uur
Evenementenhal Hardenberg

650

Actie is geldig van 1 t/m 15 december 2016

DEHACO PAKT UIT!
CONTAINERBAGSCONTAINERBAGS

€ 35.95
Per stuk

Premium Quality

Kenmerken
•  Formaat zak 620x240x115 cm
•  Enkele liner 80 mμ
•  Asbestbedrukking in vier talen (NL-DU-FR-EN) 
•  Per volle pallet 28 stuks

Kenmerken papieren wegwerphanddoek
• Afmetingen: 90x150 cm  
• Snel absorberend
• Comfortabel zacht en sterk  
• 1 doos à 120 stuks

bij aankoop van 2 dozen
Papieren wegwerphanddoeken

  

€ 0.50
Per stuk

afname per doos

Huren doe je bij Dehaco!

WWW.DEHACO.NL

Altijd up-to-date materieel  
en direct inzetbaar
Kijk voor het huuroverzicht op onze website
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Artikelnummer 
7411.0030

Artikelnummer 
7650.0003



12

WWW.DEHACO.NL

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

deconta S50SE 
€ 1150,-

deconta S200SRE 
€ 2290,-

DECONTA CONNECT Onderdrukmachines*

Capaciteit 600 m3/h
Verbruik 1,2 A
Afmeting 530x386x397 mm
Gewicht 21,5 kg

Artikelnr 5410.0070 

Niet uitgerust met een 
touchscreen en geen 
deconta connect mogelijk.

Capaciteit 2300 m3/h
Verbruik 2,6 A
Afmeting 745x410x790 mm
Gewicht 45 kg

Artikelnr 5410.0071 

Inclusief 6 maanden 
deconta connect Pro

deconta S300SRE 
€ 2995,-
Capaciteit 4300 m3/h
Verbruik 5,5 A
Afmeting 845x718x790 mm
Gewicht 66 kg

Artikelnr 5410.0072 

Inclusief 6 maanden 
deconta connect Pro

Excl. BTW

Excl. BTW

Excl. BTW

* Lees er alles over op bladzijde 6


