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Dehaco & Mantovanibenne
30 jaar partnerschap 
Voor de eerste ontmoeting tussen Dehaco en Mantovanibenne moet er zo’n dertig jaar terug in 
het geheugen gegraven worden. Frank Berbée en Cor Nell, toentertijd algemeen directeur en 
verkoper hydrauliek, kunnen het zich niet meer zo helder voor de dag te halen. Paolo Mantovani, 
vandaag de dag directeur bij Mantovanibenne, weet dat echter nog wel te vertellen. “We hebben 

elkaar voor het eerst op de Intermat in Parijs in 1991 ontmoet, daarna zijn 
jullie bij ons in Mirandola – Italië langs geweest”. Dat laatste 
weten de mannen zich natuurlijk nog wel te herinneren... 
Iets met sigaren, vino en goed eten. Na vele ontmoetingen 

te hebben gesproken over producten, de toekomst van de 
sloopwereld en de goede band met Paolo Mantovani, maakte 

Dehaco uiteindelijk tot de allereerste dealer wereldwijd van 
Mantovanibenne met exclusiviteit in de Benelux. 

Benne
In eerste instantie bouwde, het in 1963 opgerichte, 
Mantovanibenne alleen graafbakken en producten voor 
de agrarische sector. Beetje bij beetje kwamen daar 

ook hydraulische aanbouwdelen voor sloopwerken 
bij. Zo begonnen ze in de jaren tachtig eerst met 

vergruizers uit Japan, de Kami-Kami. Dit was een 
vaste vergruizer die door Mantovanibenne werd 

aangepast. Zoals Frank gemakkelijk zegt:  
“de ‘oren’ eraf en een vlakke plaat erop”. 

Niet veel later is Mantovanibenne zelf 
vergruizers gaan maken, de welbekende 

MCP-serie. Deze serie was de eerste 
reeks hydraulische aanbouwdelen 

die Mantovanibenne zélf 
bouwde. Volgens Cor was 

dit voor die tijd een 
betaalbare hightech 

vergruizer.

 
Innovazione
De hechte partnerschap 
zorgde ook voor een 
nauwe samenwerking in het 
verbeteren van producten. 
Frank vertelt dat er helemaal 
in het begin, samen met Wim 
Beelen, veel tijd is gestopt in 
verbeteringen aan de MCP 
vergruizers. De vergruizers waren 
niet zwaar genoeg aan de kant 
van de vaste bek, waardoor er scheuren ontstonden. 
Frank: “Dehaco heeft toen zelf de zijkanten van de vergruizers 
verzwaard, om weerstand te bieden tegen het sterke Nederlandse 
beton en dat voeren ze tot op de dag van vandaag nog steeds door bij 
Mantovanibenne”. 
Het sterke Nederlandse beton was en is nog steeds erg 
interessant voor de rest van de wereld. Cor noemt Nederland: 
“De tuin voor de hele wereld aan sloopgereedschap”. “Het beton is 
hard, de klussen zijn moeilijk, het is klein. De sloopwereld kijkt naar 
Nederland. Iedereen wil zijn sloopgereedschap hier proberen en ervan 
leren”. 

CR140
Hoewel de fabriek in Mirandola ontzettend 
groot is, voelt het familiebedrijf heel 
persoonlijk en klein aan. Dat komt mede 
omdat het bedrijf luistert naar speciale 
wensen van de klant. Zoals het geval was met 
Lek Sloopwerken. Maarten Lek had de wens 
voor een andere stand van de bek op een CR 
betonschaar, voor meer kracht. Samen met 
de engineer van Mantovanibenne zijn we toen 
tot een CR140 gekomen. Een 14-tons wegende 
betonschaar, waar er maar één van is. 
Ideaal voor het slopen van kunstwerken. 

Pico bello
MBI levert ‘pico bello’ vergruizers, 
schrootscharen en betonscharen. Allemaal 
producten die inmiddels niet meer weg te 
denken zijn uit de sloopwereld. Bel met de 
specialist voor een passend advies:  
088 - 20 20 600

Frank Berbée met Paolo Mantovani

                                                              Wist je dat “benne”  “bak” betekent?

Fabriek Mantovaniben
ne in de jar

en 60.

Cor Nell bij de uitlevering va
n 

een Kami-Kami vergruizer

MCP vergruizer k
laar voor tr

ansport
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Werner van HestCommercieel Medewerker Binnendienst
Wat zijn je hobby’s?“Na ruim 25 jaar rondrennen op het hockeyveld, vind ik het tegenwoordig erg 

fijn om mijn sportieve uren in de sportschool of 
op de racefiets te draaien.”Waar houd je van? “Actief bezig zijn! Sporten, wandelen met de 

honden, skiën in de winter en kamperen in de 
zomer.”

Tom VanheckeRayonmanager België Wat zijn je hobby’s?“Naast mijn 6-jarig dochtertje Minne, is mijn grootste passie muziek. In mijn vrije tijd speel ik drums en piano in twee 
bands. Voorts ben ik ook voorzitter en coach van onze lokale voetbalploeg.”Waar houd je van? “Ik hou enorm van lekker eten en drinken en dat 

hoeft niet te verbazen aangezien ik woonachtig ben 
te Sint-Pieters-Leeuw, net onder Brussel…streek der 
Bourgondiërs!”

Peter Ploegaert

Key Accountmanager en 

al meer dan 29 jaar heel 

gelukkig getrouwd met 

Ellie (ook op de foto)

Wat zijn je hobby’s?

“Vroeger was dat voetballen, tegenwoordig ga ik 

graag mountainbiken in de bossen 

en doe ik aan Milon in de sportschool.”

Waar houd je van? 

“Ten eerste van mijn vrouw en kinderen. Veel 

voetbal kijken doe ik graag en op m’n gemak een 

hapje eten met mijn vrouw.”

Tijs van Dorst

Commercieel Medewerker 

Binnendienst

Wat zijn je hobby’s?

“Voorheen heb ik altijd 

gehandbald, maar in 

mijn vrije tijd vermaak 

ik me nu eigenlijk met van alles een beetje: 

beetje hardlopen, beetje wielrennen, beetje 

zaalvoetballen. Ligt ook aan het weer uiteraard.”

Waar houd je van? 

“Verder vind ik het leuk om naar een concert, 

festival of theater (cabaret) te gaan.”

The best equipment for a new beginning: 
VSP B.V. wordt Dehaco B.V.

  

In 2018 werd VSP, een gevestigde leverancier aan de saneringsbranche, 
succesvol overgenomen door de Dehaco Groep. Nu vindt de Groep het tijd voor 
een volgende stap en bundelen Dehaco en VSP per 1 april 2020 hun krachten. 
Beide organisaties zullen als Dehaco verder gaan waarmee één geluid naar de 
markt gecreëerd wordt.

Vertrouwde mensen op de 
vertrouwde plek 
Beide vestigingen, zowel het hoofdkantoor in 
Lisserbroek als de vestiging in Raamsdonksveer, 
blijven hun functie behouden. Dehaco 
Raamsdonksveer zal met de vertrouwde 
contactpersonen een voorraadmagazijn, een 
verhuur- en keuringsdepot en een verkooppunt 
huisvesten. Naast het bestaande aanbod van 
veiligheidsmaterialen zal het assortiment 
uitgebreid worden met hydraulische 
uitrustingsstukken en stofbeheersingsproducten. 

Voor de klanten in het zuiden van Nederland 
en België komt Dehaco met de vestiging 
in Raamsdonksveer dichterbij en wordt 
afhalen van (huur-)goederen of brengen van 
keuringsmaterialen nóg sneller en efficiënter.

Productie in Werkendam verhuist naar 
Raamsdonksveer
Demto, het productiebedrijf van de Dehaco 
Groep, zal binnenkort eveneens verhuizen naar 
Raamsdonksveer. De komende maanden zal de 
vestiging hiervoor in gereedheid worden gebracht.

Vertrouwde contactpersonen vanuit Raamsdonksveer worden nu nieuwe 
collega’s bij Dehaco, we stellen ze  hier graag even voor:

Joris DriessenRayonmanager Zuidoost NederlandVolgens eigen zeggen geboren in het mooiste plekje van Brabant: Breda. “Ik ben op dit moment woonachtig in Zevenbergen en mijn werkgebied wordt Limburg/Zuid-Oost Brabant.”Wat zijn je hobby’s?“Mijn hobby’s zijn wintersporten (après ski) en varen/
watersporten.” 
Waar houd je van? “Ik houd van lekker eten, de kroeg in met vrienden, 

reizen, klussen en snowboarden.”

  
Rien Luijten (Rinus)

Chauffeur

Wat zijn je hobby’s?

“Ik ben het dijkhuis dat ik drie jaar 

geleden heb gekocht van onder 

tot boven aan het renoveren.”

Waar houd je van?

“Films kijken (vooral James Bond), op een terrasje 

zitten met een koud biertje, het uitzicht thuis (ik kijk 

over de dijk zo de Biesbosch in) en op zomeravonden 

genieten van de ondergaande zon.”

Dehaco Raamsdonksveer
Steurweg 1  |  4941 VP Raamsdonksveer

Dehaco Lisserbroek
Kruisbaak 25  |  2165 AJ Lisserbroek
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2MPPS - Most Penetrating Particle Size
Een HEPA-filter voor onderdrukmachines moet 
voldoen aan NEN-EN 1822-1, filterklasse H13 
of H14. Dit wordt getest conform “MPPS” dat 
staat voor “Most Penetrating Particle Size”, vrij 
vertaald: Het deeltje dat het makkelijkst door het 
HEPA-filter heenkomt. Dat deeltje is tussen de 0,12 
en 0,24 micron, afhankelijk van de luchtsnelheid. 
Deeltjes die groter (>) of kleiner (<) zijn worden 
met een betere filtratiegraad opgevangen.

Vraag:Een lesje over HEPA-Filters  
voor onderdrukmachines
Al is de vezel nog zo snel... een goed HEPA-filter vangt ‘m wel!

1Wist je dat in de jaren veertig van de vorige 
eeuw het HEPA-filter werd ontworpen voor 
het Manhattan project om de verspreiding 
van radioactieve verontreiniging via de lucht 
te voorkomen? 

Het Manhattan project was de naam van een 
zeer geheime operatie waarbij de Verenigde 
Staten in de Tweede Wereldoorlog een 
atoombom konden ontwikkelen. Na dit project 
is de HEPA-techniek ook vrijgegeven voor de 
commerciële sector. Hoe dat HEPA-filter nou 
precies werkt en waar je op moet letten om te 
controleren of het HEPA-filter geschikt is voor 
de onderdrukmachine waarmee gewerkt wordt 
leggen wij hierna aan je uit. 

4Keuring: Waar moet je op letten als je een 
onderdrukmachine hebt laten keuren?
► Vraag altijd om een HEPA-certificaat
► Controleer of het filter is getest op MPPS
► Bekijk of de capaciteit toereikend is voor de 
 desbetreffende onderdrukmachine

Hoe kun je controleren of de capaciteit toereikend is 
voor de onderdrukmachine?
Dat kan met een formule waarbij je lengte (in meters), 
de breedte (in meters) en de luchtsnelheid van het 
filtercompartiment in de onderdrukmachine moet 
weten: l x b x (luchtsnelheid*3600) = capaciteit m3

De juiste check van het materieel,  
hoe doen wij dat?

Op de foto rechts zie je onze collega Nick aan het werk. Hij doet een 
lekdichtheidstest volgens NEN-EN-ISO 14644-3 en daarbij wordt 
gecontroleerd hoe goed het filter aansluit in de onderdrukmachine 
en dus of het filter de benodigde kwaliteit heeft wanneer deze in de 
onderdrukmachine is bevestigd. Hiervoor wordt een speciale “particle 

generator” (oftewel “deeltjesmaker) gebruikt.

Onze lekdichtheidsmachine volgt het protocol van de 
NEN-EN-ISO 14644-3 waarbij zowel vóór als achter 
het HEPA-filter de particles (deeltjes) worden gemeten. 
Het verschil tussen die twee metingen noemen we de 
filtratieklasse van het HEPA-filter.

PLAN NU JE KEURING BIJ ONS IN 
EN KRIJG 20% KORTING OP 
ALLE HEPA-FILTERS 
VOOR ONDERDRUKMACHINES

1. Onderschepping van het deeltje 
(particle) door deze van richting te 
veranderen (0,1 - 1 mµ)

2. Botsing van het deeltje met het 
filter waardoor deze gewoon wordt 
tegengehouden (> 1mµ)

3. Verspreiding van het deeltje. Een deeltje 
moet voldoende massa hebben, een te klein 
deeltje (<0,1 mµ) heeft de kracht niet om 
door het filter heen te komen.

Een HEPA-filter filtert op 3 manieren:

Antwoord:

PLAN JE KEURING IN BIJ FERRY: 088-2020653 
OF MAIL NAAR PLANNING@DEHACO.NL

Als je een HEPA-filter hebt met een capaciteit 

van 4500 m
3  t/m H13 en hij zit in

 een 5000 m
3  

onderdrukmachine, dan kom je dus 500 m
3  

capaciteit te
kort e

n heb je eigenlijk te maken 

met een E12 HEPA-filter.  D
at hebben we 

hierboven gevisualiseerd.

99,5%

E1299,95%

H13

4500 m
3

5000 m
3

Groter? Dat snappen we wel! Maar huh, kleinere 
deeltjes afvangen met een betere filtratiegraad? 
Dat kan toch niet? Kleinere deeltjes gaan er dan 
toch gewoon doorheen? 
Een groot deel van de bovenstaande vragen 
kon zelfs de afdeling marketing van Dehaco nog 
wel beantwoorden. Maar de laatste vraag, daar 
moesten we toch echt even over nadenken... 
Het goede antwoord geven wij hiernaast.

VOORWAARDE:  
KORTING* ALLEEN GELDIG OP KEURINGEN 
DIE T/M 31 MEI 2020 WORDEN UITGEVOERD
* KORTING ALLEEN GELDIG OP DE STANDAARD PRIJS 
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Er heeft binnen Dehaco een kleine verschuiving plaatsgevonden waardoor vertrouwde gezichten 
binnen het bedrijf een nieuwe werkplek hebben gevonden. Wij stellen ze graag (nog eens) aan u voor: 

Vertrouwde gezichten op 
nieuwe plekken

DOWNLOAD 
RAYONKAART

    

  

DIRK VAN DER NEUT
Commercieel medewerker Bedrijfsbureau
Regio Noordwest en Noordoost

De enthousiaste Dirk is bij Dehaco 
begonnen als inkoper en versterkt 

sinds begin dit jaar het verkoopteam als 
Commercieel Medewerker Bedrijfsbureau. Op 

de vraag waarom zijn nieuwe functie zo goed bij hem past 
zegt hij: “Ik had na enkele jaren inkoopervaring zin in een nieuwe 
uitdaging. Mijn nieuwe functie is heel afwisselend. Met name 
het meedenken met de klant en oplossingsgericht te werk gaan 
spreekt mij heel erg aan. Ik ga met een goed gevoel naar huis 
als ik aan het einde van de dag zowel voor onze klanten als voor 
Dehaco een optimaal resultaat heb weten te behalen.” 

Bel Dirk: 088 - 20 20 611, of stuur een e-mail naar  
dvanderneut@dehaco.nl

RODNEY VISSCHER
Commercieel medewerker Bedrijfsbureau
Regio Zuidwest en Zuidoost

De reislustige Rodney werkt 
inmiddels al ruim 12 jaar bij Dehaco 
en maakte vorig jaar de overstap van 
planner bij Team Safety naar Commercieel 
Medewerker Bedrijfsbureau. Hij werkte al 5 jaar op de 
planning toen de functie op het bedrijfsbureau vrijkwam: 
“Het was tijd voor een nieuwe uitdaging en het is super 
dat dit binnen Dehaco mogelijk is. Ik krijg veel energie van 
klantcontact en het is ook mijn doel om klanten naar volle 
tevredenheid te bedienen. Dit deed ik natuurlijk al als planner, 
maar nu dus als nieuwe collega in het verkoopteam. 
Ik zie uit naar uw telefoontje!” 

Bel Rodney: 088 - 20 20 613, mailen mag natuurlijk ook: 
rvisscher@dehaco.nl

FERRY VAN DER ZWET
Planner Werkplaats Safety

8

Als Coördinator 
Magazijn was Ferry 
verantwoordelijk voor 
het reilen en zeilen 

in het magazijn en 
vormde hij een belangrijke 

logistieke hub binnen de 
organisatie. Dat is meteen ook een 
van de belangrijkste overeenkomsten 
met zijn nieuwe functie als Planner 
Werkplaats Safety waarin hij een 
belangrijke schakel vormt tussen 
klanten en de technische afdeling: 
“Dit is voor mij een mooie volgende stap 
binnen Dehaco. Iedere dag proberen om 
de puzzelstukjes weer precies in elkaar te 
laten vallen, het overzicht houden over 
het hele reparatie- en onderhoudstraject 
van machines en ervoor zorgen dat 
de klant straks weer met een perfect 
werkend machinepark aan de gang kan 
zie ik als een fantastische uitdaging.” 

Bel Ferry: 088 - 20 20 653 of mail naar 
planning@dehaco.nl

  

€ 1,35
  

€ 2,59
  

€ 0,99
  

Dehaco Spuitlijm 
500ml

Dehaco Purschuim 
750ml 

Isabel Douchegel

Afname vanaf 12 stuks 

Artikelnummer 
8030.0002

Afname vanaf 12 stuks 

Artikelnummer 
8030.0007

Afname vanaf 12 stuks 

Artikelnummer 
7490.0022

   

Dehaco 
panelendouche
3 compartimenten, 
89 x 89 cm

Dehaco 
materiaalsluis
2 compartimenten, 
incl. accessoire set
310 x 205 cm

Dehaco WMS40
watermanagement 
230V

40 liter watertank, 
incl. slangenset

Dehaco 
douchesluis met zijdeuren
3 compartimenten, 
85 x 85 cm

Dehaco WMS90 
watermanagement 230V
90 liter watertank, incl. slangenset

van

van

van
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Van korrel tot asbestzak
Kennis om in je zak te steken

Het witte geweven doek van de zakken is 
afkomstig van een polypropyleen (PP)-korrel. 
Polypropyleen is een thermoplast, wat betekent 
dat na verhitting het materiaal buigzaam en 
vormbaar is. Dit materiaal is sterk en zeer 
slijtvast. Dat zorgt ervoor dat scherpe delen niet 
door de zak heen kunnen en de zak niet direct 
open scheurt wanneer deze bijvoorbeeld over 
de vloer schuurt. Daarnaast is het praktisch dat 
de zak open blijft staan door de stijfheid van het 
materiaal. 

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van virgin 
PP-korrels. Virgin houdt in dat de korrel voor het 
eerst gebruikt wordt. Dit is de enige manier om 
de sterkte van de zak te kunnen waarborgen. 

De productie van de zakken gebeurt allemaal 
in het Verre Oosten. In het begin lijkt het grof 
gezegd nog nergens op. De PP-korrels worden 
gesmolten tot een vloeibare substantie en aan de 
hand van een schroef door een matrijsopening 
geduwd. 

Je kunt het vergelijken met het continu 
uitknijpen van tandpasta uit een tube. Deze 
gesmolten kunststof verlaat de matrijs als 
draad. Dit noemen ze het extrusieproces. 
Vervolgens worden de kunststof draden 
door middel van een weefmachine tot een 
rondgeweven doek geconfectioneerd. 

Om van het losse rondgeweven doek een 
zak te maken, worden de losse onderdelen 
als onder-, boven- en zijkanten handmatig 
aan elkaar genaaid. Groot of klein, de zakken 
kunnen iedere gewenste afmeting krijgen. In de 
asbestbranche is het verplicht dat de PP-zak is 
voorzien van een polyethyleen (PE) liner. Ook 
deze wordt handmatig in de desbetreffende zak 
verwerkt. 

Alle zakken worden uitgebreid “in house” 
getest om de veiligheid zo veel mogelijk te 
optimaliseren. Daarnaast wordt elk type bigbag 
voorzien van een bijbehorend veiligheidslabel. 
De veiligheidscertificaten worden door 
internationale toezichthoudende organen bij 
gebleken geschiktheid toegekend. Als laatste 
worden de herkenbare asbestvignetten op de 
zak gedrukt. En dan heb je een PP-zak. De door 
een polypropyleen korrel gemaakte zak is sterk 
en klaar voor gebruik. 

Big-Bag 
90x90x110cm + liner
voorzien van       code 

Artikelnr. 7630.0008 

Plaatzakken 
310x110x30 cm + liner 

Artikelnr. 7640.0004

Containerbag 
620x240x115 cm + liner 

Artikelnr. 7650.0003

Bij de traditionele mini-bag zitten de 
liners standaard verwerkt als binnenzak. 
Tegenwoordig zijn deze ook leverbaar als 
buitenzak, de reversed mini-bag.  
Dit heeft onder andere als voordeel dat 
deze gemakkelijker schoon te maken is  
bij het decontamineren.

Mini-bag
80x120cm + 2 liner 

Artikelnr. 7620.0014

Artikelnr. 7620.0023

NIEUW! 
REVERSED 
MINI-BAG

Naast de alom bekende bigbags, in de 
volksmond ook wel bekend als “kuub-
zak”, zijn ook de minibags, platenzakken 
en containerzakken gemaakt van een 
soort wit geweven doek. Maar wat is het 
nou eigenlijk, waar is het van gemaakt en 
waar dient het voor?

TOP KWALITEIT



 START VAN HET 
 STOFSEIZOEN

Tuytel Loon- en Verhuurbedrijf is in 1999 
opgericht. Het in Oud-Alblas gevestigde bedrijf, 
verhuurt 140 machines voor grondverzet, 
recycling, transport en vegen & zuigen. 
Tuytel heeft in haar verhuurvloot vier Tera 60 
GTM’s. Voor Tuytel was het belangrijk dat de 
stofbestrijding machines in hun assortiment 
zonder nozzles werken, hierdoor is er minder 
kans op verstopping. 
De waternevelaars worden voornamelijk 
gebruikt voor de recycling. 

Het zonnetje straalt, de vogeltjes fluiten en dames 
lopen in korte rokjes over straat; het voorjaar is weer 
begonnen! Maar het mooie droge lenteweer zorgt ook 
voor rondvliegend stof. Dus spreken we bij “voorjaar” 
ook wel over “het stofseizoen”. Yes! Dan mogen de 
meiden weer de wei in… en als we het over “de meiden” 
hebben, hebben we het natúúrlijk over waternevelaars. 

Stof tot nadenken
Het bestrijden van stof bij sloop- en recyclingwerkzaamheden 
is vandaag de dag van essentieel belang. Stof komt 
bijvoorbeeld vrij bij het slopen van gebouwen, overladen 
van goederen en shredderen van hout. Naast dat stof 
gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, kan het in de 
omgeving voor een hoop overlast zorgen. Bij droog weer en 
wind verplaatst stof en gruis zich, waardoor de omgeving, bij 
het gemis van goede stofbeheersing, bedolven raakt onder 
een laag stof. Een goed plan om stof te bestrijden is daarom 
noodzakelijk en veelal zelfs verplicht. Een nevelkanon 
helpt je hierbij goed op weg. Nevel zorgt er namelijk voor 
dat stof neerslaat, omdat stofdeeltjes zich hechten aan de 
waternevel. 
 
Vraag wordt groter 
Dat de vraag naar stofbestrijdingsmachines in het algemeen 
groter wordt merken Machine Verhuur Barneveld en Tuytel 
Loon- en Verhuurbedrijf maar al te goed. 
Wim Ansink, bedrijfsleider bij MVB, vertelt: “We kunnen 
inderdaad merken dat bedrijven vaker een aanvraag doen, 
omdat sloopbedrijven een stofbeheersingsplan in moeten  
dienen bij hun opdrachtgevers”. 

Tuytel merkt dat er bij het verkleinen van hout 
veel vraag is naar stofbestrijding machines, in 
verband met overlast van houtstof. Jan Arie van 
der Meijden, uitvoerder recycling en zuigtechniek 
bij Tuytel: “Wij merken dat het steeds belangrijker 
wordt, veel recycling bedrijven krijgen claims aan hun 
broek als er terreinen onder het stof liggen”. 

Nozzles versus rotor
Met de urgentie van stofbestrijdingsmachines wil 
je voorkomen dat je waternevelaar stil komt te 
staan. Stilstand van een stofbestrijdingsmachine 
kan namelijk in vele gevallen stillegging van het 
werk betekenen. Verstopte nozzles, al dan niet 
van RVS, is zo’n veelvoorkomende oorzaak van 
stilstand. Nozzles zijn de sproeikopjes aan het 
eind van de conus, waar het water onder hoge 
druk doorheen wordt geperst. Dit zorgt voor de 
benodigde nevel. Deze kunnen verstopt raken 
door kalkdeeltjes en/of vuiligheid in het water. 
Nozzles komen in de meeste waternevelaars voor. 

Een andere manier om nevel te creëren, is door 
te werken met een rotor in plaats van nozzles. 
Hierdoor wordt verstopping door kalkdeeltjes en/
of vuiligheid voorkomen. Dit maakt de machine 
ook gelijk onderhoudsarm. Daarnaast geeft een 
rotor drie andere positieve neveneffecten. Als 
eerste kan je het waterverbruik reduceren. Je 
hoeft niet volle bak het water aan te zetten om 
nevel te krijgen. Ten tweede is de druppelgrootte 
instelbaar. Dit geeft als voordeel dat je in een 
handomdraai het gewenste sproeibeeld kan 
creëren. En als laatste is er geen hogedrukpomp 
noodzakelijk. Dit zorgt voor minder 
stroomverbruik. 

Kort van stof
Het enige wat je nu nog hoeft te doen, is het 
juiste formaat kiezen. Is het voor een klein,  
middel- of grote klus... en hup de “meiden” 
kunnen de wei in! Mocht je er niet 
helemaal uitkomen, kun je altijd contact 
met ons opnemen!

Machine Verhuur Barneveld, oftewel 
MVB, verhuurt sinds 2001 machines voor, 
onder andere, de bouw. Het bedrijf is 
gevestigd in, u raadt het al… Barneveld. Naast 
hoogwerkers, shovels en kranen hebben zij ook 
stofbestrijding machines in hun assortiment. 
Waaronder drie keer de Tera 60 GTX. De 
reden dat MVB voor de reeks waternevelaars 
van Dehaco heeft gekozen, is omdat de 
waternevelaars rotatie verneveling hebben en 
dit veel tijd bespaard ten opzichte van nozzle 
verneveling. “Daarnaast zijn de machines snel 
vorstvrij te maken door drie kranen open te zetten, 
waardoor je het water aftapt.”

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

Wij belonen je inzending met een leuke incentive.

15

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 01-03-2020 t/m 
30-04-2020 • 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.

Oplossing: ............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Huren doe je bij Dehaco!

De Nobelhorst in Almere
11 t/m 13 juni 2020

  

Altijd up-to-date 
materieel en direct 
inzetbaar

14

Kijk voor het huuroverzicht op onze 
website  WWW.DEHACO.NL

DEHACO PUZZEL

I.v.m. de Coronacrisis 

is TKD editie 2020 

verplaatst naar juni 2021
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TERA 25 
WATERNEVELAAR 230V

Technische gegevens
Gewicht  90 kg
Wateraansluiting Gardena
Waterverbruik  0 - 120 l/h
Bereik 0 - 20 meter 

Er zijn diverse Tera 25 waternevelaars  
beschikbaar vanuit onze huurvloot. 
Bouwjaar: oktober 2016 t/m september 2019

OCCASIONSTO
P

MEER OCCASIONS OP ONZE WEBSITE: WWW.DEHACO.NL

Bel of mail voor meer informatie naar: 088 - 20 20 600 / info@dehaco.nl

Technische gegevens
Bouwjaar oktober 2019
Gewichtsklasse drager 18 - 25 ton
Gewicht bedrijfsklaar 2.200 kg
Oliehoeveelheid 180 - 220 l/min.
Werkdruk   280 - 320 bar 
Bekopening 830 mm
Hoogte 2.070 mm  

Artikelnr. 2090.0028

Technische gegevens
Bouwjaar december 2018
Gewichtsklasse drager 10 - 16 ton
Gewicht bedrijfsklaar 980 kg
Beiteldiameter 98mm
Oliehoeveelheid 80 - 100 l/min.
Werkdruk   140 - 160 bar 
Slagfrequentie 450-650 BPM  

Artikelnr. 1090.0112 

Vaste Vergruizer 

MCP800-IT
Sloophamer

IBEX900GS


