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nieuwsgierigheid bij Team Dehaco 
Magazine. Vandaar dat we Marcel op 
hebben gezocht. Hij vertelt ons dat hij veel 
overlegt met de machinisten, omdat zij 
ermee moeten werken. Vandaar dat hij 
ook dit keer met machinist John om tafel 
is gegaan. John werkt inmiddels 3,5 jaar 
bij RSW en heeft bij zijn vorige werkgevers 
met grotere versies gedraaid. Marcel: “Toen 
John bij ons kwam hadden we die kleinere, 
tenminste kleinere, ik vind hem groot zat 
haha, maar hij wilde iets groter”. 

Het verschil tussen de twee grijpers zit hem 
in de schaalbreedte. Waar de DSG1202-R 
een schaalbreedte van 1.000 mm en 
een inhoud van 800 liter heeft, heeft de 
DSG1402-R een schaalbreedte van  
1.200 mm en een inhoud van 850 liter. 
Een klein verschil, die voor John het werk 
prettiger maakt. Als we John een week na 
de uitlevering vragen of hij er blij mee is, 
geeft hij als antwoord “Ja dit is precies wat ik 
zocht, ik heb alles zo vol”, aldus John.

Dehaco feliciteert RSW met de aanschaf van 
een DSG1402-R sloop- en sorteergrijper. 
Wat ons betreft op naar een gouden 
huwelijk!

Regionaal Sorteercentrum West, oftewel RSW, is een sorteerbedrijf en puinbrekerij 
gevestigd in Den Haag Zuid. Daarnaast behoren ook compostering en opwerking van 
biomassa tot hun werkzaamheden. Waar in 1994 nog op een klein terrein handmatig 
werd gesorteerd, wordt er nu zo’n 150.000 ton afval op jaarbasis tot grondstof verwerkt 
en levert RSW primaire en secundaire bouwstoffen. 

RSW al 25 jaar klant bij Dehaco

RSW is al jarenlang trouwe klant van 
Dehaco. De afgelopen 25 jaar heeft het 
bedrijf meer dan vijf DSG1200/1202-R 
sloop- en sorteergrijpers aangeschaft. 
Algemeen directeur Marcel Blaas: “De 
reden dat we steeds naar jullie teruggaan, is 
door het interessante prijs-kwaliteit niveau. 
En als iets goed is, waarom moet je het dan 
veranderen? Ik zie het maar een beetje als een 
huwelijk. We hoeven niet uit mekaar, want 
blijkbaar werkt het.”

Als bedrijf in de recycling is een grijper 
een erg belangrijke tool en continu in 
gebruik. Marcel vertelt dat de machine 

met een sloop- en sorteergrijper eraan 
zo’n 2.400 uur per jaar draait. Dat zijn dus 
gemiddeld 46 uur per week, erg intensief. 
Om stilstand te voorkomen wordt er 
preventief om de vier jaar een nieuwe 
grijper aangeschaft. De oude grijper wordt 
normaal gesproken ingeruild, opgeknapt 
en als occasions verkocht. Dit keer besloot 
RSW de DSG1202-R niet in te ruilen, maar 
als reserve te houden en een nieuwe 
grijper aan te schaffen. Er is gekozen voor 
een DSG1402-R. 

Van altijd een DSG1202-R naar een 
DSG1402-R, dat wekte enige 

Sloop- en sorteergrijpers breiden uit! 
De DSG-serie verwelkomt een nieuwe lijn sloop- en sorteergrijpers: de “04-serie”. Deze 
nieuwe lijn komt naast de huidige lijn en zal bestaan uit zes modellen: DSG804, DSG904, 
DSG1004, DSG1104, DSG1204 en de DSG1404. Dit is ontstaan, omdat graafmachines 
steeds krachtiger worden. Deze kracht komt tot uiting in het uitrustingsstuk. Daarom zijn 
de plekken waar de grijper het zwaar te verduren heeft verstevigd. Zo zijn de frame bussen 
versterkt, de las verbinding tussen het frame en de bus verbeterd en de hoofdpennen zijn 
langer. De dikte van de schaalbuis is vergroot en er worden extra bouten toegevoegd in de 
messen.

De oplettende lezer ziet dat er ook een DSG1404 is toegevoegd en vraagt zich waarschijnlijk 
af waarom RSW in plaats van een DSG1402 niet voor deze nieuwe grijper heeft gekozen. 
Deze keuze is natuurlijk wel voorgelegd aan RSW, maar Marcel was meer dan tevreden over 
de grijper die hij nu heeft en vond de extra verstevigingen aan de grijper, voor het werk dat 
zij ermee doen, niet nodig. 

Team Magazine 

met machinist John op locatie.

Kevin van der Lans en Marcel Blaas



4 54

De nieuwe Mamba
Dehaco’s keuze voor asbeststofzuigers
De nieuwe Mamba 121 H-klasse stofzuiger 
van Dehaco is speciaal ontworpen om 
te werken met gevaarlijke stoffen zoals 
asbest. De Mamba is voorzien van H13 
HEPA-filter die ervoor zorgt dat gevaarlijke 
stofdeeltjes niet verder verspreid worden 
en is voorzien van een audiovisueel alarm 
zodat je een seintje krijgt wanneer de 
stofzuiger verstopt raakt.

Bouwstofzuigers worden ingedeeld 
in 3 filterklassen: L, M en H-klasse. L 
staat voor Laag, M voor Midden en H 
voor Hoog. Deze klasse staat voor de 
hoeveelheid stof die door het filter 
wordt tegengehouden ten opzichte 
van het totale aanbod stof. Een L-filter 
laat maximaal 1% door, een M-filter 
0,1% en een H-filter 0,005%. De 
H-klasse stofzuigers zijn geschikt voor
het opzuigen van ziekteverwekkende
stoffen, bijv. lood, asbestvezels, kolen,
kobalt, nikkel, teer, koper, cadmium en
schimmels/bacteriën.

€ 259.00
Per stuk

ACTIEPRIJS

Gewicht: 12 kg   |   Frequentie: 50 / 60 Hz   |   Max vermogen: 1700 W   |   Luchtstroom: 230 m3/h 

Geluidsniveau: 59 dB   |   Inhoud tank: 21 liter   |   Afmetingen: 37,5 x 38 x 57 cm   |   art.nr. 5810.0065 

Materieel huren geeft de mogelijkheid 
om direct aan de slag te gaan op een klus. 
Handig als je een specifieke tool niet het 
hele jaar door hoeft te gebruiken, maar voor 
een klus wel nodig hebt. Dat scheelt weer 
een grote investering.

Na iedere verhuurklus komt het materieel 
terug bij Dehaco en wordt het grondig 
gecheckt, getest en zo nodig geverfd, zodat 
hij er weer gelikt uitziet en up-to-date is voor 
een volgende klus. 

Afgelopen maand zag Hens nv de oplossing 
om drie CR betonscharen bij Dehaco te 
huren voor een klus in Antwerpen-West. 
In één weekend tijd moesten daar twee 
bruggen gesloopt worden. Met deze enorme 
tijdsdruk was up-to-date en betrouwbaar 
materieel een must. 

Hens nv heeft dat weekend keihard gewerkt, 
de klus geklaard en was zeer tevreden met 
het gehuurde materieel. 

Snel aan de slag!
Met huurmaterieel van DehacoMet huurmaterieel van Dehaco
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Nu verkrijgbaar bij  

Denk je erover om een machine van Blastrac aan te schaffen? 
Dan hebben wij alvast een mooie aanbieding! 

GRATIS SCHUURMACHINE bij aankoop 
van het actiepakket diamantschijven:

5210.0085
Blastrac BGS250 MKII  
schuurmachine  
230V 1-kops t.w.v. € 2.450,-

Twee specialismes 
komen samen...
Dehaco officieel dealer van Blastrac
Dehaco is sinds kort officieel dealer van Blastrac. Dit van oorsprong Amerikaanse bedrijf 
is al vele jaren een begrip op het gebied van machines voor oppervlaktebewerking en 
reiniging. Als specialist op het gebied van asbestsaneringsproducten heeft Dehaco de 
handen ineen geslagen met Blastrac om zo haar klanten nog beter te kunnen bedienen 
met een uitgebreider assortiment. Onze collega Peter Ploegaert (Key Accountmanager 
bij Dehaco) kent Blastrac als geen ander vanuit zijn jarenlange ervaring bij Visser Safety 
Products. Hij is blij dat onder de vlag van Dehaco de samenwerking een nieuw leven is 
ingeblazen. 

“Dehaco gaat in haar assortiment en in de verhuurvloot diverse machines van 
Blastrac voeren. Dit is een welkome toevoeging waarmee we de asbestmarkt nog beter 
van dienst kunnen zijn,” zo vertelt Peter die heel erg blij is met de hernieuwde 
samenwerking, hij vervolgt: “Het verlenen van de juiste service is, ondanks dat 
Blastrac een erg groot bedrijf is, geen enkel probleem. Onze mensen zijn volledig op 
de hoogte van de producten, de techniek en het onderhoud van de Blastrac-machines. 
Het centrale magazijn van Blastrac bevindt zich bovendien in Nederland, daardoor 
kan er snel geschakeld worden.”

Advies in de praktijk
Het beste maatwerk advies voor de juiste machine krijg je eigenlijk alleen op basis van de te 
behandelen oppervlakte. Het is dan zeker mogelijk om onze rayonmanagers op het project uit 
te nodigen voor een passend advies. Een andere mogelijkheid is dat je de machines rustig kunt 
uitproberen en testen in de Blastrac praktijkruimte in Schalkwijk: “Het fijne hiervan is dat je echt alle 
ins en outs van de machines leert kennen en op basis van je praktijkervaring met de beste machine voor 
het project thuiskomt.” aldus Peter. 

Diamantschijven
De machines van Blastrac worden vooral gebruikt in toepassingen waarbij met diamantschijven 
wordt gewerkt. De keuze voor de juiste diamantschijf is niet zomaar gemaakt en het loont om je 
hierbij goed te laten adviseren om verrassingen achteraf te voorkomen. 

Service wereldwijd
Blastrac heeft vestigingen wereldwijd waaronder in diverse Europese landen, in Canada, 
de Verenigde Staten en Australië. Dehaco voert de service uit voor de machines die in de 
asbestverwijdering worden toegepast. Ontwikkelingen en ervaringen worden op de voet gevolgd 
en kennis wordt uitgewisseld waardoor er continu wordt geïnnoveerd.

Diamantschijf ster zwart 250 mm  
voor Blastrac BGS250  
art.nr. 5230.0733 

Voor verwijdering van verf, coatings en lijmresten. 

5 stuks € 1.050,-

GRATIS 
BGS250 MKII 

schuurmachine

10 stuks € 3.450,-

Diamantschijf ster groen 250 mm 
voor Blastrac BGS250
art.nr. 5230.0734 

Voor universeel gebruik

ACTIEPAKKET

+

€ 4.500,-
=
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Kiesel | Noorwegen

2x DSG1900-R| 2x DSG1102-R

Buiten de Benelux timmert Dehaco ook hard aan de weg. Letterlijk en figuurlijk. 
Team International heeft in de afgelopen jaren een grote club dealers over de hele wereld 
verzameld. Zo doen wij jaarlijks meer dan 1.055 zendingen buiten de Benelux. Op deze pagina 
hebben we wat mooie, opvallende uitleveringen uitgelicht. 

LDH Attachments  

Borden, UK

10x DTS 170 vloerenstripper

LDH AttachmentsBorden, UK
4x Tera 60 GTM

Seidel Bau- und KFZ-Technik GmbH 

Reumtengrün, Duitsland

1x CC35 met OQ80

1x RP40-IT met OQ80

1x RP30-IT met OQ70/55

1x CC25 met OQ80

Gardner engineering  

Loganholme, Australië

2x DSG603-R en 2x DSG452-R 

Dehaco International
Een greep uit de internationale uitleveringen van 2020

Terra Team | Espoo, Finland

1x DSG1900-R met OQ80

1x RP30 roteerbare vergruizer met OQ80

Szerviz TransHongarije
2x Tera 60
1x DMH100 magneet

Harms Baumaschinen GmbHLaage en Isernhagen, Duitsland2x DSG1102-R
2x DSG1202-R
2x IBEX 1800GS

JR MaquinariaPortugal
1x Tera 60 skid

Luplastec
Spanje
1x DSG450-R
1x DSG603-R
1x DSG1102-R

SES Deutschland GmbH Waldbrunn, Duitsland100x DEH onderdrukmachines

Duravert
Sittard, Nederland 2x Tera 60 GTX

Zetaeffe 
Camporosso, Italië Chirurgische 
mondmaskers

Bagrkom heeft de Tera 
waternevelaars aangeschaft voor 
de mijnbouw. Maar omdat het 
te gevaarlijk is om iedere keer 
naar beneden te moeten om de 
waternevelaar aan te zetten, is de 
bedieningskast  losgemaakt van 
het frame. Zo kan de nevelaar op 
afstand bestuurt worden en wordt 
de veiligheid gewaarborgd. 

Bagrkom Přerov, Tjechië
2x Tera 90 Combi Skid1x Tera 60 Combi Skid

Terra Team  Espoo, Finland1x IBEX3200 met automatisch vetsmeersysteem en OQ80
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Advies voor het onderhoud 
van je masker

VK:

Tel: +44 (0) 1695 711711

scott.sales.uk@tycoint.com

Finland:

Tel: +358 (0)6 3244 511

scott.sales.fin@tycoint.com

www.scottsafety.com

PHANTOM VISION - GEAVANCEERD MOTORAANGEDREVEN 
ADEMHALINGSBESCHERMINGSSYSTEEM

Scott Safety is al meer dan 20 jaar de voorkeursleverancier 
van de asbestverwijderingsbranche en de nucleaire industrie. 
De Phantom Vision is het resultaat van voortdurend 
onderzoek en nauwe samenwerking teneinde
aan de steeds strengere eisen te kunnen voldoen en deze 
zelfs te kunnen overtreffen; niet alleen in deze takken 
van industrie, maar overal waar de bescherming van een 
volgelaatsmasker vereist is.

BEWEZEN NIEUWE TECHNOLOGIE

-  De nieuwe krachtige borstelloze motor biedt  een 
betrouwbare 8 uur  bediening en een lange levensduur
-  De lichtgewicht accu is voorzien van lithium-ion cellen 
om het optreden van een zgn. geheugeneffect bij het 
opnieuw opladen van de accu te vermijden.
-  Gedurende de gehele levensduur zijn de 
onderhoudskosten laag dankzij een hoog niveau van 
bescherming tegen indringing van water, de bescherming 
van de contactpunten en de regelbare bediening van de 
elektronische motor.

GESCHIKTHEID EN PRESTATIES

-  De nieuwe Phantom Vision heeft een luchttoevoer van 
160 liter per minuut, gedurende minimaal 8 uur, na elke 
oplaadbeurt.
-  De Phantom Vision is verkrijgbaar in drie maten waardoor 
hij voor de meeste werknemers geschikt is.
-  De huidige gebruikers van 
ademhalingsbeschermingssystemen zijn uitvoerig 
geraadpleegd, en vele functies van  Phantom Vision zijn 
ontworpen specifiek in reactie op klanten  input.

ONTSMETTING, REINIGING EN ONDERHOUD

-  De Phantom Vision kan gewoon blijven werken wanneer 
de werknemer een decontaminatiedouche neemt.
-  Zelfs de afdekking van het uitademventiel is opnieuw 
ontworpen om te voorkomen dat vezels of deeltjes erin vast 
komen te zitten en om ervoor te zorgen dat het douchewater 
van het ventiel wordt weggeleid.
-  Na gebruik is de Phantom Vision snel en eenvoudig te 
demonteren voor verdere reiniging. Alle onderdelen zijn 
eenvoudig schoon te vegen of te wassen en het in elkaar 
zetten is eveneens zeer eenvoudig.

LAGE LEVENSDUURKOSTEN

-  De down-time als gevolg van onderhoud is minimaal 
dankzij de eenvoudige behandeleisen na elk gebruik en de 
eenvoudige onderhoudseisen. Bovendien zijn alle belangrijke 
onderdelen modulair verkrijgbaar
waardoor ze snel kunnen worden vervangen.
-  De Vision gelaatsafdichting heeft een bewezen 
levensduur van 12 jaar en is gemakkelijk te vervangen.
-  Het is niet nodig om uw filtervoorraad te vervangen, 
want de Phantom Vision maakt gebruik van de huidige 
filtermodellen waarvan bewezen is dat hun prestaties 
uitstekend zijn.

GEBRUIKSGEMAK

-  Dankzij de roterende verbinding met het masker kan 
de stroomkabel vrij bewegen en zich aanpassen aan de 
werknemer.
-  De makkelijk vast te pakken accu zit middels een 
draaibevestiging op de verbindingsplaat op de riem 
gemonteerd en wordt gedraaid om de Phantom Vision aan 
en uit te schakelen.
-  De Phantom Vision wordt geleverd in een stevige 
herbruikbare draagkoffer waarin hij schoon en veilig kan 
worden opgeborgen tijdens transport
en opslag.

PHANTOM 
VISION

WERKWIJZE VOOR HET 
OPZETTEN VAN HET MASKER

1. CONTROLEER EN MONTEER HET FILTER
Controleer of de filterpakking goed op zijn plaats zit en 
bevestig het filter op het masker.

2. SLUIT DE ACCU AAN
Bevestig de accu op de riem door het symbool van het 
geopende slot in één lijn te brengen met de kabel. Maak alle 
drie de lipjes vast en draai de accu totdat het symbool van 
het gesloten slot in één lijn is met de kabel.

3. DOE DE RIEM OM
Doe de riem om uw middel.

4. SLUIT HET MASKER AAN
Schroef de kabelaansluiting op het masker.

5. HARNAS
Stel de hoofdbanden losser 

6. ZET HET MASKER OP
Houd de onderste riempjes van het hoofdharnas vast 
en plaats de kin in het kinstuk. Trek de riempjes van 
het hoofdharnas over uw hoofd. Zorg ervoor dat de 
riempjes niet gedraaid zijn en dat uw haar niet onder de 
gelaatsafdichting zit.

7. TREK DE RIEMPJES AAN
Trek de riempjes aan in de juiste volgorde: ONDERSTE, 
MIDDELSTE, BOVENSTE. Begin met de nekriempjes; trek 
deze naar achteren (niet naar opzij). Trek vervolgens de 
riempjes bij uw slapen aan en als laatste het bovenste 
riempje. Het binnenwerk rust midden op de achterzijde van 
het hoofd. Trek de riempjes niet te strak aan. Adem in

8. CONTROLEER DE GELAATSAFDICHTING
Controleer of de gelaatsafdichting overal de huid raakt, met 
name onder het kinstuk.

CONTROLES VÓÓR GEBRUIK

1. CONTROLEER DE APPARATUUR
Controleer het gelaatsstuk, de ventielen, het hoofdharnas en 
het vizier om zeker te weten dat ze intact zijn. De ventielflappen 
moeten flexibel, schoon en niet vervormd zijn.

2. CONTROLEER DE TOESTAND VAN HET FILTER
Controleer of het filter intact is en in goede staat verkeert.  
Schud het filter heen en weer om er zeker van te zijn dat er 
geen onderdelen/materialen loszitten. Het filter moet worden 
vervangen als het is blootgesteld aan overmatige kracht of als 
het ergens tegenaan gestoten is. Het filter kan beschadigd raken, 
bijvoorbeeld door een val op een hard oppervlak, zelfs wanneer 
het bevestigd is aan een aanblaasunit.

3. CONTROLEER HET FILTER
Controleer of het filter niet verstopt of verzadigd is en of de 
vervaldatum niet verstreken is. Controleer ook of het filter 
geschikt is  voor de eventuele gevaren waaraan u als werknemer 
wordt blootgesteld.

4. CONTROLEER DE ACCU
Controleer of de accu volledig is opgeladen. Op de lader gaat een 
groen lampje branden wanneer de accu volledig is opgeladen.

LEKTEST

1. 
Plaats de palm van uw hand op de inlaat van het filter.

2. 
Adem rustig in; het masker moet nu strakker op het 
gezicht worden getrokken.

3. 
Houd uw adem 10 seconden in. Als het gelaatsmasker 
los komt van het gezicht, is de juiste afdichting niet 
bereikt.

4. 
 
Controleer of het filter goed is gemonteerd en zorg 
dat het masker goed op het gezicht aansluit. Herhaal 
de test.

Accu is uitgeschakeld

CONTROLEER DE 
LUCHTSTROOM

Bij gebruik van een deeltjesfilter van het type PV251 
of PF251/2: zet de accu AAN door het symbool van de 
ventilator in één lijn te brengen met de kabel en luister 
of u het eerste ‘piepje’ hoort. Binnen 60 seconden 
klinken er meerdere ‘piepjes’; dit betekent dat de 
luchtstroom in orde is

WAARSCHUWINGEN

Als het masker niet goed op uw gezicht aansluit, het 
masker NIET GEBRUIKEN

Zet het gelaatsmasker NIET af voordat u de

gevarenzone hebt verlaten.

Dompel de accu of de aanblaasunit NIET onder in 
water.

Een geluidssignaal geeft aan dat de accuspanning 
lager is dan het optimale niveau.

  = nog 15 minuten bedrijfstijd (meerdere 
piepjes achter elkaar)

  = nog 1 minuut voordat de aanblaasunit 
wordt uitgeschakeld (continu alarm).

Bij het reinigen van het masker, moeten geschikte 
voorzorgsmaatregelen worden genomen tegen 
het inademen van schadelijk stof en andere 
verontreinigingen die aanwezig kunnen zijn op 
de buitenzijde van het masker. Voer reiniging en 
ontsmetting uit in een veilige omgeving.
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U kunt het masker onder een decontaminatiedouche 
gewoon ophouden zonder dat u onderdelen 
hoeft te verwijderen. Bij gebruik van de rubberen 
filterbescherming voor tijdens het douchen (5552694): 
bevestig deze alleen als u gaat douchen en verwijder 
deze zodra u klaar bent met douchen.

Na het douchen moeten de onderdelen worden 
losgemaakt en schoongeveegd. Doe dit tijdens het 
ontsmetten in een veilige omgeving.

Gebruik GEEN oplosmiddelen, reinigingsmiddelen of 
schuurmiddelen.

MASKER EN BINNENMASKER

1. Schroef de kabelaansluiting los van het masker. 
Verwijder het filter, de aanblaasunit en het 
binnenmasker. Maak de aanblaasunit los van het 
binnenmasker.

2. Spons het gelaatstuk, het binnenmasker en de riem 
af met een warme oplossing van water en DISTEL voor 
reiniging en ontsmetting. Er kan een borstel worden 
gebruikt voor hardnekkig vuil (zorg ervoor dat er geen 
krassen op het vizier komen).

3. Zorg ervoor dat u het binnenmasker en de motor 
losmaakt van het masker voordat u verder gaat. Spoel 
het masker schoon onder schoon stromend water.

4. Laat drogen, zonder directe zonlicht en hitte 

5. Plaats de vizierbescherming weer terug.

AANBLAASUNIT EN ACCU

Reinig deze met een spons en water + DISTELTM reinigingsmiddel

DOMPEL DE AANBLAASUNIT OF DE ACCU NIET 
ONDER IN WATER
De aanblaasunit en de accu zijn afgesloten eenheden 
waaraan geen onderhoud kan worden gepleegd.
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PHANTOM VISION - GEAVANCEERD MOTORAANGEDREVEN 
ADEMHALINGSBESCHERMINGSSYSTEEM

Scott Safety is al meer dan 20 jaar de voorkeursleverancier 
van de asbestverwijderingsbranche en de nucleaire industrie. 
De Phantom Vision is het resultaat van voortdurend 
onderzoek en nauwe samenwerking teneinde
aan de steeds strengere eisen te kunnen voldoen en deze 
zelfs te kunnen overtreffen; niet alleen in deze takken 
van industrie, maar overal waar de bescherming van een 
volgelaatsmasker vereist is.

BEWEZEN NIEUWE TECHNOLOGIE

-  De nieuwe krachtige borstelloze motor biedt  een 
betrouwbare 8 uur  bediening en een lange levensduur
-  De lichtgewicht accu is voorzien van lithium-ion cellen 
om het optreden van een zgn. geheugeneffect bij het 
opnieuw opladen van de accu te vermijden.
-  Gedurende de gehele levensduur zijn de 
onderhoudskosten laag dankzij een hoog niveau van 
bescherming tegen indringing van water, de bescherming 
van de contactpunten en de regelbare bediening van de 
elektronische motor.

GESCHIKTHEID EN PRESTATIES

-  De nieuwe Phantom Vision heeft een luchttoevoer van 
160 liter per minuut, gedurende minimaal 8 uur, na elke 
oplaadbeurt.
-  De Phantom Vision is verkrijgbaar in drie maten waardoor 
hij voor de meeste werknemers geschikt is.
-  De huidige gebruikers van 
ademhalingsbeschermingssystemen zijn uitvoerig 
geraadpleegd, en vele functies van  Phantom Vision zijn 
ontworpen specifiek in reactie op klanten  input.

ONTSMETTING, REINIGING EN ONDERHOUD

-  De Phantom Vision kan gewoon blijven werken wanneer 
de werknemer een decontaminatiedouche neemt.
-  Zelfs de afdekking van het uitademventiel is opnieuw 
ontworpen om te voorkomen dat vezels of deeltjes erin vast 
komen te zitten en om ervoor te zorgen dat het douchewater 
van het ventiel wordt weggeleid.
-  Na gebruik is de Phantom Vision snel en eenvoudig te 
demonteren voor verdere reiniging. Alle onderdelen zijn 
eenvoudig schoon te vegen of te wassen en het in elkaar 
zetten is eveneens zeer eenvoudig.

LAGE LEVENSDUURKOSTEN

-  De down-time als gevolg van onderhoud is minimaal 
dankzij de eenvoudige behandeleisen na elk gebruik en de 
eenvoudige onderhoudseisen. Bovendien zijn alle belangrijke 
onderdelen modulair verkrijgbaar
waardoor ze snel kunnen worden vervangen.
-  De Vision gelaatsafdichting heeft een bewezen 
levensduur van 12 jaar en is gemakkelijk te vervangen.
-  Het is niet nodig om uw filtervoorraad te vervangen, 
want de Phantom Vision maakt gebruik van de huidige 
filtermodellen waarvan bewezen is dat hun prestaties 
uitstekend zijn.

GEBRUIKSGEMAK

-  Dankzij de roterende verbinding met het masker kan 
de stroomkabel vrij bewegen en zich aanpassen aan de 
werknemer.
-  De makkelijk vast te pakken accu zit middels een 
draaibevestiging op de verbindingsplaat op de riem 
gemonteerd en wordt gedraaid om de Phantom Vision aan 
en uit te schakelen.
-  De Phantom Vision wordt geleverd in een stevige 
herbruikbare draagkoffer waarin hij schoon en veilig kan 
worden opgeborgen tijdens transport
en opslag.

PHANTOM 
VISION

WERKWIJZE VOOR HET 
OPZETTEN VAN HET MASKER

1. CONTROLEER EN MONTEER HET FILTER
Controleer of de filterpakking goed op zijn plaats zit en 
bevestig het filter op het masker.

2. SLUIT DE ACCU AAN
Bevestig de accu op de riem door het symbool van het 
geopende slot in één lijn te brengen met de kabel. Maak alle 
drie de lipjes vast en draai de accu totdat het symbool van 
het gesloten slot in één lijn is met de kabel.

3. DOE DE RIEM OM
Doe de riem om uw middel.

4. SLUIT HET MASKER AAN
Schroef de kabelaansluiting op het masker.

5. HARNAS
Stel de hoofdbanden losser 

6. ZET HET MASKER OP
Houd de onderste riempjes van het hoofdharnas vast 
en plaats de kin in het kinstuk. Trek de riempjes van 
het hoofdharnas over uw hoofd. Zorg ervoor dat de 
riempjes niet gedraaid zijn en dat uw haar niet onder de 
gelaatsafdichting zit.

7. TREK DE RIEMPJES AAN
Trek de riempjes aan in de juiste volgorde: ONDERSTE, 
MIDDELSTE, BOVENSTE. Begin met de nekriempjes; trek 
deze naar achteren (niet naar opzij). Trek vervolgens de 
riempjes bij uw slapen aan en als laatste het bovenste 
riempje. Het binnenwerk rust midden op de achterzijde van 
het hoofd. Trek de riempjes niet te strak aan. Adem in

8. CONTROLEER DE GELAATSAFDICHTING
Controleer of de gelaatsafdichting overal de huid raakt, met 
name onder het kinstuk.

CONTROLES VÓÓR GEBRUIK

1. CONTROLEER DE APPARATUUR
Controleer het gelaatsstuk, de ventielen, het hoofdharnas en 
het vizier om zeker te weten dat ze intact zijn. De ventielflappen 
moeten flexibel, schoon en niet vervormd zijn.

2. CONTROLEER DE TOESTAND VAN HET FILTER
Controleer of het filter intact is en in goede staat verkeert.  
Schud het filter heen en weer om er zeker van te zijn dat er 
geen onderdelen/materialen loszitten. Het filter moet worden 
vervangen als het is blootgesteld aan overmatige kracht of als 
het ergens tegenaan gestoten is. Het filter kan beschadigd raken, 
bijvoorbeeld door een val op een hard oppervlak, zelfs wanneer 
het bevestigd is aan een aanblaasunit.

3. CONTROLEER HET FILTER
Controleer of het filter niet verstopt of verzadigd is en of de 
vervaldatum niet verstreken is. Controleer ook of het filter 
geschikt is  voor de eventuele gevaren waaraan u als werknemer 
wordt blootgesteld.

4. CONTROLEER DE ACCU
Controleer of de accu volledig is opgeladen. Op de lader gaat een 
groen lampje branden wanneer de accu volledig is opgeladen.

LEKTEST

1. 
Plaats de palm van uw hand op de inlaat van het filter.

2. 
Adem rustig in; het masker moet nu strakker op het 
gezicht worden getrokken.

3. 
Houd uw adem 10 seconden in. Als het gelaatsmasker 
los komt van het gezicht, is de juiste afdichting niet 
bereikt.

4. 
 
Controleer of het filter goed is gemonteerd en zorg 
dat het masker goed op het gezicht aansluit. Herhaal 
de test.

Accu is uitgeschakeld

CONTROLEER DE 
LUCHTSTROOM

Bij gebruik van een deeltjesfilter van het type PV251 
of PF251/2: zet de accu AAN door het symbool van de 
ventilator in één lijn te brengen met de kabel en luister 
of u het eerste ‘piepje’ hoort. Binnen 60 seconden 
klinken er meerdere ‘piepjes’; dit betekent dat de 
luchtstroom in orde is

WAARSCHUWINGEN

Als het masker niet goed op uw gezicht aansluit, het 
masker NIET GEBRUIKEN

Zet het gelaatsmasker NIET af voordat u de

gevarenzone hebt verlaten.

Dompel de accu of de aanblaasunit NIET onder in 
water.

Een geluidssignaal geeft aan dat de accuspanning 
lager is dan het optimale niveau.

  = nog 15 minuten bedrijfstijd (meerdere 
piepjes achter elkaar)

  = nog 1 minuut voordat de aanblaasunit 
wordt uitgeschakeld (continu alarm).

Bij het reinigen van het masker, moeten geschikte 
voorzorgsmaatregelen worden genomen tegen 
het inademen van schadelijk stof en andere 
verontreinigingen die aanwezig kunnen zijn op 
de buitenzijde van het masker. Voer reiniging en 
ontsmetting uit in een veilige omgeving.
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oplaadbeurt.
-  De Phantom Vision is verkrijgbaar in drie maten waardoor 
hij voor de meeste werknemers geschikt is.
-  De huidige gebruikers van 
ademhalingsbeschermingssystemen zijn uitvoerig 
geraadpleegd, en vele functies van  Phantom Vision zijn 
ontworpen specifiek in reactie op klanten  input.

ONTSMETTING, REINIGING EN ONDERHOUD

-  De Phantom Vision kan gewoon blijven werken wanneer 
de werknemer een decontaminatiedouche neemt.
-  Zelfs de afdekking van het uitademventiel is opnieuw 
ontworpen om te voorkomen dat vezels of deeltjes erin vast 
komen te zitten en om ervoor te zorgen dat het douchewater 
van het ventiel wordt weggeleid.
-  Na gebruik is de Phantom Vision snel en eenvoudig te 
demonteren voor verdere reiniging. Alle onderdelen zijn 
eenvoudig schoon te vegen of te wassen en het in elkaar 
zetten is eveneens zeer eenvoudig.

LAGE LEVENSDUURKOSTEN

-  De down-time als gevolg van onderhoud is minimaal 
dankzij de eenvoudige behandeleisen na elk gebruik en de 
eenvoudige onderhoudseisen. Bovendien zijn alle belangrijke 
onderdelen modulair verkrijgbaar
waardoor ze snel kunnen worden vervangen.
-  De Vision gelaatsafdichting heeft een bewezen 
levensduur van 12 jaar en is gemakkelijk te vervangen.
-  Het is niet nodig om uw filtervoorraad te vervangen, 
want de Phantom Vision maakt gebruik van de huidige 
filtermodellen waarvan bewezen is dat hun prestaties 
uitstekend zijn.

GEBRUIKSGEMAK

-  Dankzij de roterende verbinding met het masker kan 
de stroomkabel vrij bewegen en zich aanpassen aan de 
werknemer.
-  De makkelijk vast te pakken accu zit middels een 
draaibevestiging op de verbindingsplaat op de riem 
gemonteerd en wordt gedraaid om de Phantom Vision aan 
en uit te schakelen.
-  De Phantom Vision wordt geleverd in een stevige 
herbruikbare draagkoffer waarin hij schoon en veilig kan 
worden opgeborgen tijdens transport
en opslag.

PHANTOM 
VISION

WERKWIJZE VOOR HET 
OPZETTEN VAN HET MASKER

1. CONTROLEER EN MONTEER HET FILTER
Controleer of de filterpakking goed op zijn plaats zit en 
bevestig het filter op het masker.

2. SLUIT DE ACCU AAN
Bevestig de accu op de riem door het symbool van het 
geopende slot in één lijn te brengen met de kabel. Maak alle 
drie de lipjes vast en draai de accu totdat het symbool van 
het gesloten slot in één lijn is met de kabel.

3. DOE DE RIEM OM
Doe de riem om uw middel.

4. SLUIT HET MASKER AAN
Schroef de kabelaansluiting op het masker.

5. HARNAS
Stel de hoofdbanden losser 

6. ZET HET MASKER OP
Houd de onderste riempjes van het hoofdharnas vast 
en plaats de kin in het kinstuk. Trek de riempjes van 
het hoofdharnas over uw hoofd. Zorg ervoor dat de 
riempjes niet gedraaid zijn en dat uw haar niet onder de 
gelaatsafdichting zit.

7. TREK DE RIEMPJES AAN
Trek de riempjes aan in de juiste volgorde: ONDERSTE, 
MIDDELSTE, BOVENSTE. Begin met de nekriempjes; trek 
deze naar achteren (niet naar opzij). Trek vervolgens de 
riempjes bij uw slapen aan en als laatste het bovenste 
riempje. Het binnenwerk rust midden op de achterzijde van 
het hoofd. Trek de riempjes niet te strak aan. Adem in

8. CONTROLEER DE GELAATSAFDICHTING
Controleer of de gelaatsafdichting overal de huid raakt, met 
name onder het kinstuk.

CONTROLES VÓÓR GEBRUIK

1. CONTROLEER DE APPARATUUR
Controleer het gelaatsstuk, de ventielen, het hoofdharnas en 
het vizier om zeker te weten dat ze intact zijn. De ventielflappen 
moeten flexibel, schoon en niet vervormd zijn.

2. CONTROLEER DE TOESTAND VAN HET FILTER
Controleer of het filter intact is en in goede staat verkeert.  
Schud het filter heen en weer om er zeker van te zijn dat er 
geen onderdelen/materialen loszitten. Het filter moet worden 
vervangen als het is blootgesteld aan overmatige kracht of als 
het ergens tegenaan gestoten is. Het filter kan beschadigd raken, 
bijvoorbeeld door een val op een hard oppervlak, zelfs wanneer 
het bevestigd is aan een aanblaasunit.

3. CONTROLEER HET FILTER
Controleer of het filter niet verstopt of verzadigd is en of de 
vervaldatum niet verstreken is. Controleer ook of het filter 
geschikt is  voor de eventuele gevaren waaraan u als werknemer 
wordt blootgesteld.

4. CONTROLEER DE ACCU
Controleer of de accu volledig is opgeladen. Op de lader gaat een 
groen lampje branden wanneer de accu volledig is opgeladen.

LEKTEST

1. 
Plaats de palm van uw hand op de inlaat van het filter.

2. 
Adem rustig in; het masker moet nu strakker op het 
gezicht worden getrokken.

3. 
Houd uw adem 10 seconden in. Als het gelaatsmasker 
los komt van het gezicht, is de juiste afdichting niet 
bereikt.

4. 
 
Controleer of het filter goed is gemonteerd en zorg 
dat het masker goed op het gezicht aansluit. Herhaal 
de test.

Accu is uitgeschakeld

CONTROLEER DE 
LUCHTSTROOM

Bij gebruik van een deeltjesfilter van het type PV251 
of PF251/2: zet de accu AAN door het symbool van de 
ventilator in één lijn te brengen met de kabel en luister 
of u het eerste ‘piepje’ hoort. Binnen 60 seconden 
klinken er meerdere ‘piepjes’; dit betekent dat de 
luchtstroom in orde is

WAARSCHUWINGEN

Als het masker niet goed op uw gezicht aansluit, het 
masker NIET GEBRUIKEN

Zet het gelaatsmasker NIET af voordat u de

gevarenzone hebt verlaten.

Dompel de accu of de aanblaasunit NIET onder in 
water.

Een geluidssignaal geeft aan dat de accuspanning 
lager is dan het optimale niveau.

  = nog 15 minuten bedrijfstijd (meerdere 
piepjes achter elkaar)

  = nog 1 minuut voordat de aanblaasunit 
wordt uitgeschakeld (continu alarm).

Bij het reinigen van het masker, moeten geschikte 
voorzorgsmaatregelen worden genomen tegen 
het inademen van schadelijk stof en andere 
verontreinigingen die aanwezig kunnen zijn op 
de buitenzijde van het masker. Voer reiniging en 
ontsmetting uit in een veilige omgeving.

 

REINIGING

Bij het reinigen van het masker, moeten geschikte 
voorzorgsmaatregelen worden genomen tegen 
het inademen van schadelijk stof en andere 
verontreinigingen die aanwezig kunnen zijn op 
de buitenzijde van het masker. Voer reiniging en 
ontsmetting uit in een veilige omgeving.

U kunt het masker onder een decontaminatiedouche 
gewoon ophouden zonder dat u onderdelen 
hoeft te verwijderen. Bij gebruik van de rubberen 
filterbescherming voor tijdens het douchen (5552694): 
bevestig deze alleen als u gaat douchen en verwijder 
deze zodra u klaar bent met douchen.

Na het douchen moeten de onderdelen worden 
losgemaakt en schoongeveegd. Doe dit tijdens het 
ontsmetten in een veilige omgeving.

Gebruik GEEN oplosmiddelen, reinigingsmiddelen of 
schuurmiddelen.

MASKER EN BINNENMASKER

1. Schroef de kabelaansluiting los van het masker. 
Verwijder het filter, de aanblaasunit en het 
binnenmasker. Maak de aanblaasunit los van het 
binnenmasker.

2. Spons het gelaatstuk, het binnenmasker en de riem 
af met een warme oplossing van water en DISTEL voor 
reiniging en ontsmetting. Er kan een borstel worden 
gebruikt voor hardnekkig vuil (zorg ervoor dat er geen 
krassen op het vizier komen).

3. Zorg ervoor dat u het binnenmasker en de motor 
losmaakt van het masker voordat u verder gaat. Spoel 
het masker schoon onder schoon stromend water.

4. Laat drogen, zonder directe zonlicht en hitte 

5. Plaats de vizierbescherming weer terug.

AANBLAASUNIT EN ACCU

Reinig deze met een spons en water + DISTELTM reinigingsmiddel

DOMPEL DE AANBLAASUNIT OF DE ACCU NIET 
ONDER IN WATER
De aanblaasunit en de accu zijn afgesloten eenheden 
waaraan geen onderhoud kan worden gepleegd.

= ON

X

!

!

X

Wist je dat je op www.vezelveiligheid.nl mee kunt doen aan “The Game”? 

Met dit online spel vergroot je jouw vakkennis over veilig en gezond werken 

in de asbestbranche.

 Berg het masker zorgvuldig op

Check voordat je je masker opbergt of het nog in 
orde is. Berg het masker niet op als het nog nat is. 
Maak het in dat geval eerst goed droog met een 
schone doek.

Ga netjes met je masker om, zo blijft het je beter 
beschermen en doe je er ook nog eens langer mee.

Zorg dat het masker niet kan vervormen, 
bijvoorbeeld doordat er iets zwaars op ligt of doordat 
je het strak in een handdoek wikkelt. Zorg dat er 
altijd lucht bij kan komen.

 Houd het masker goed schoon

Gebruik geen oplosmiddel-houdende reinigers zoals  
aceton of alcohol, dit kan het masker aantasten.  
Goed afspoelen met water is voldoende.

Na iedere shift:
• Terwijl je het masker nog op hebt, spoel je het  

onder de douche aan de buitenkant goed af.
• Maak het masker droog met een doek: verpak je  

masker nooit in een vochtige handdoek om  
schimmelvorming te voorkomen.

• Gebruik een zachte doek, om krassen te voorkomen.
• Leg het masker nooit op een verwarming om  

te drogen, het masker kan dan vervormen.

Na iedere werkdag:
• Maak je de binnenkant schoon met een doek  

met water en hang je het masker op zijn kop  
om te drogen (sommige maskers zijn hiervoor 
uitgerust met een speciale riem). Dit om  
bacteriegroei te voorkomen.

• Hang het vizier naar voren en niet tegen  
de wand om krassen te voorkomen.

Er zijn voorbeelden te over 

van maskers die wij voor de 

keuring aangeboden krijgen 

en waarvan je je afvraagt hoe 

het gaat met de gezondheid 

van degene die het masker 

heeft gedragen. Onvoldoende 

gereinigd, foutief opgeborgen of 

vervormd door onjuist onderhoud. 

We kunnen het daarom niet 

vaak genoeg benadrukken 

hoe ontzettend belangrijk het 

is voor je gezondheid, voor 

het waarborgen van de goede 

werking van je masker én voor je 

onderhoudskosten om deze goed 

schoon te houden en op de juiste 

manier te onderhouden.
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De eerste ontmoeting
Toen het idee zich een beetje begon te 
vormen is David naar de Bauma gegaan om 
een goede kwaliteit en betrouwbare sloop- 
en sorteergrijper te vinden. Een grijper waar 
ze graag hun naam aan wilden verbinden. 
Dehaco kwam voorbij en paste perfect in 
dat plaatje. “Zij gaven ons een goed gevoel, er 
hing een goede team spirit en ook zij stonden 
voor kwaliteit en betrouwbaarheid met hun 
producten. Toen dachten we, dat kan weleens 
werken”. 

En zo startte Lesley in 2010 LDH Attachments. 
David bleef nog aan het werk bij zijn 
toenmalige werkgever en dochter Eleanor 
schoof aan na het afronden van haar studie. 
Het beginnende bedrijf werkte vanuit huis, 
maar omdat dit op den duur toch echt te 
klein werd, zijn ze uiteindelijk op zoek gegaan 
naar een nieuw onderkomen. In 2016 werd 
het huidige “LDH Headquarters” in Bordon, 
Hampshire gevonden. Het succesvolle LDH 
lonkte voor David. Hij besloot zijn baan na 33 
jaar te verruilen voor het familiebedrijf. LDH 
kreeg hier een enorme boost van, door zijn 
jarenlange ervaring en de daarbij horende 
connecties en respect uit de branche. 

Sloop- en sorteergrijpers
De sloop- en sorteergrijpers zijn tot op de 
dag van vandaag een groot succes. Per jaar 
gaan er zo’n zestig grijpers richting de UK. 
Ongeveer de helft van de grijpers verkoopt 
LDH aan afvalverwerkingsbedrijven. De 
andere helft wordt verkocht aan bedrijven die 
sloopwerkzaamheden uitvoeren en daarbij 
een grijper nodig hebben voor het sorteren 
en laden van kiepwagens.

Uitbreiding van het assortiment en team
Inmiddels zijn we tien jaar verder en zijn 
ook de sloophamers, tapijtstrippers en de 
waternevelaars aan het assortiment van LDH 
toegevoegd. 
 

Het team bestaat inmiddels uit Lesley Hearne - 
managing director, Eleanor Hearne - marketing 
en sales, David Hearne - technisch consultant en 
Ken Campbell - engineer. 

Ontwikkeling Tera 60 GTM
Het bedrijf is niet zomaar een dealer, maar 
denkt ook graag mee als het om nieuwe 
producten gaat. Zo heeft LDH een belangrijke 
rol gespeeld in de ontwikkeling van de Tera 60 
GTM waternevelaar. Omdat de Britse sloopmarkt 
extreem veeleisend en snel is, zeker in Londen en 
omstreken, staan sloopbedrijven onder extreme 
tijdsdruk. Daarom hebben ze apparatuur nodig 
die compleet en bedrijfsklaar wordt geleverd. 
Waaronder de behoefte aan een waternevelaar 
die volledig self-supporting is, met eigen 
stroomvoorziening, een eigen watertank en een 
onderstel die gemakkelijk te verplaatsen is op 
het terrein. De Tera GTM voldoet precies aan 
die wensen en is ook nog eens voorzien van een 
unieke Demto rotor nevelkop, waardoor nozzles 
en een hogedrukpomp overbodig zijn.

Time to party!

Tien jaar LDH & Dehaco, reden voor een 
feestje! En dat kunnen we samen maar al te 
goed. Want als we dochter Eleanor vragen 
naar een van haar favoriete momenten 
de afgelopen jaren, was dat “Mum in the 
DJ booth with Ivar”. Gelukkig hebben we de 
foto’s nog!

  

Tijdens zijn werk in de “construction supply 
industry” ontdekte David Hearne, vandaag de dag 
technisch consultant bij LDH Attachments, een gat 
in de Britse markt: het gebrek aan hoogwaardige 
kwaliteit sloop- en sorteergrijpers. Meer dan tien 
jaar geleden wees hij zijn vrouw, Lesley Hearne, 
daar vaak op en in 2010 besloot Lesley daar iets 
mee te doen. Samen met David maakte ze een 
plan voor het oprichten van een eigen bedrijf. 
Een bedrijf die tools van hoogwaardige kwaliteit 
aan graafmachines in Engeland en Schotland kan 
leveren, oftewel LDH Attachments Ltd.

LDH & DEHACO 
10 jaar partners!

Managing Director LDH Lesley Hearne en 
Dehaco’s International Sales Manager Ivar Dofferhoff12
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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 
01-09-2020 t/m 31-10-2020 • 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.

PRIJSKNALLERS
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OCCASIONSTO
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MEER OCCASIONS OP ONZE WEBSITE: WWW.DEHACO.NL

Technische gegevens
Bouwjaar november 2018
Gewichtsklasse drager 21 - 26 ton
Gewicht bedrijfsklaar 2.000 kg
Oliehoeveelheid 180 - 200 l/min.

Artikelnr. 2290.0003

Technische gegevens
Bouwjaar februari 2019
Gewichtsklasse drager 6 - 10 ton
Gewicht bedrijfsklaar 610 kg
Beiteldiameter 85 mm

Artikelnr. 1090.0100 

Roteerbare Vergruizer 

RP20-IT
Sloophamer

IBEX600GS

D-Glove Green
met latex palm • cat. II

D-Glove Red
stratenmakershandschoen • cat. II

Artikelnr. Omschrijving
7420.0034 Dehaco D-Glove black handschoen met PU palm Cat.2 Mt.8    

7420.0035 Dehaco D-Glove black handschoen met PU palm Cat.2 Mt.9    

7420.0033 Dehaco D-Glove black handschoen met PU palm Cat.2 Mt.10     

7420.0036 Dehaco D-Glove black handschoen met PU palm Cat.2 Mt.11     

LICHTGEWICHT HANDSCHOEN
D-GLOVE BLACK
Ook in ons 
assortiment:

De Dehaco D-Glove Black is een 
lichtgewicht handschoen met een perfecte 
vingergevoeligheid. 

√ Extreem licht van gewicht
√ Perfecte vingergevoeligheid
√ Ademende rug
√ Goede grip door coating
√ Tricot manchet
√ Breed inzetbaar

Bij bestelling vanaf 2 dozen: € 0,35 per paar

€ 9,95

€ 12,95

Afzetlint Asbest
1000 meter
Artikelnummer  8220.0009
 
       

Dehaco poetsdoek papier
75x90cm  |  50gsm  |  200 stuks per doos
Artikelnummer  9230.0042

€ 0,30
per stuk

per rol

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

Wij belonen je inzending met 
een leuke incentive.

PUZZEL

240 paar per doos



Volledig geïntegreerde 
hydraulische snelwisselsystemen
DSG Sloop- en sorteergrijpers nu nog compacter

De DSG sloop- en sorteergrijpers van Dehaco 
staan bekend om hun compacte bouw. Om 
dit te behouden wanneer er een hydraulisch 
snelwisselsysteem wordt opgebouwd was er 
de wens om dit systeem te kunnen integreren. 
Tot voor kort was dit niet mogelijk, fabrikanten 
wilden zelf vol-fabricaten blijven leveren, zoals 
adapterplaten. Met een adapterplaat kunnen 
de slangen weliswaar binnendoor, maar blijft de  
constructie te hoog. Dehaco is daarom in gesprek 
gegaan met de fabrikanten.

Unieke samenwerking
De gesprekken tussen Dehaco en verschillende 
fabrikanten van hydraulische snelwisselsystemen 
heeft een positief resultaat opgeleverd. Dehaco 
heeft het vertrouwen gekregen om de integratie 
in eigen beheer uit te voeren. Met originele 
onderdelen, rechtstreeks vanuit de fabrikant 
geleverd. 

Deze unieke samenwerking maakt dat de  
grijpers hun compacte bouw behouden,  
gewicht besparend zijn en marktleider  
blijven in hun segment. 


