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Dehaco hydraulische magneten
Vlakke plaat 

Dehaco hydraulische magneten
Vlakke plaat en tanden 

Simpel werkend, maar zeer doeltreff end zijn 
de hydraulische DMH-magneten van Dehaco. 
Ze kunnen worden gekoppeld aan een 
graafmachine of kraan met een hydraulisch 
circuit. Verdere aansluiting met kabels is niet 
nodig. Door de hydrauliek in te schakelen, wordt 
een hydraulische motor aangedreven, die een 
generator laat draaien om elektriciteit op te 
wekken. Het sterke magnetisch veld dat ontstaat 
maakt het mogelijk om effi  ciënt ferrometalen op 
te tillen en te verplaatsen. Door de hydrauliek 
uit te zetten laat het metaal direct los van de 
magneet.

Alle componenten van de magneet zijn 
semi-fl exibel in één solide gladde behuizing 
van kwaliteitsstaal gemonteerd, zodat ze 
goed beschermd zijn tegen schokken. De 
magneetspoel heeft een lage stroomdichtheid, 
gericht op een geringe warmteontwikkeling en 
dus grote bedrijfszekerheid.    

Dehaco hydraulische magneten
Het hefgewicht hangt af van de capaciteit van het 
hydraulisch voedingscircuit, de grootte van de ge-
nerator en de diameter van de magneet. Dehaco 
heeft vijf modellen, die geschikt zijn voor graaf-
machines tussen 10 en 50 ton, met een magneet 
tussen 820 en 1.500 mm. 

De magneet kan naar keuze met een driesprong 
ketting of een vlakke plaat worden geleverd. Door 
te kiezen voor de vlakke plaat kan de magneet 
worden voorzien van een passende kopplaat en 
aan de drager worden bevestigd. Door de mag-
neet aan een kopplaat te monteren kan er nauw-
keuriger worden gewerkt.

De hydraulische DMH-magneten zijn breed toe-
pasbaar, onder meer in gebruik bij recyclingbedrij-
ven voor scheiding van ferrometaal en laden/los-
sen, maar bewijzen tevens goede diensten bij de 
sloop van constructies en gebouwen waarin staal 
is verwerkt.

Dehaco hydraulische magneten

DMH

MH80-C MH100-C MH125-C MH126-C MH150-C
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s Gewichtsklasse drager (1) t 10 - 14 14 - 22 22 - 30 25 - 35 32 - 40

Gewicht bedrijfsklaar (2) kg 696 1195 1695 1885 2505

Gewicht standaard (3) kg 650 1150 1650 1840 2460

Diameter magneet mm 820 1050 1250 1260 1500

Oliehoeveelheid l/min 40 - 80 70 - 200 70 - 200 70 - 200 70 - 250

Werkdruk bar 80 110 150 150 200

Vermogen kW 3,2 5,5 7,2 9 11

Spanning V 220 220 220 220 220

Artikelnummer 3410.0004 3410.0002 3410.0001 3410.0010 3410.0005

MH80-F MH100-F MH125-F MH126-F MH150-F
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s Gewichtsklasse drager (1) t 10 - 14 14 - 22 22 - 30 25 - 35 32 - 40

Gewicht bedrijfsklaar (2) kg 1000 1790 2260 2450 3310

Gewicht standaard (3) kg 820 1610 2080 2270 3130

Diameter magneet mm 820 1050 1250 1260 1500

Oliehoeveelheid l/min 40 - 80 70 - 200 70 - 200 70 - 200 70 - 250

Werkdruk bar 80 110 150 150 200

Vermogen kW 3,2 5,5 7,2 9 11

Spanning V 220 220 220 220 220

Artikelnummer 3410.0007 3410.0006 3410.0009 3410.0003 3410.0008

MH80-FT MH100-FT MH125-FT MH126-FT MH150-FT
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s Gewichtsklasse drager (1) t 10 - 14 14 - 22 22 - 30 25 - 35 32 - 40

Gewicht bedrijfsklaar (4) kg 1040 1840 2310 2580 3780

Gewicht standaard (3) kg 860 1660 2130 2400 3600

Diameter magneet mm 820 1050 1250 1260 1500

Oliehoeveelheid l/min 40 - 80 70 - 200 70 - 200 70 - 200 70 - 250

Werkdruk bar 80 110 150 150 200

Vermogen kW 3,2 5,5 7,2 9 11

Spanning V 220 220 220 220 220

Artikelnummer 3410.0016 3410.0015 3410.0014 3410.0018 3410.0017

  

Dehaco hydraulische magneten
Driesprong ketting

Dehaco hydraulische magneten

DMH

(1) Gewichten gelden uitsluitend voor standaarddragers. Elke afwijking moet vóór 
montage overeen worden gekomen met Dehaco en/of de fabrikant van de drager. 

(2) Gewicht magneet compleet met driesprong ketting en slangenset. 
(3) Gewicht magneet exclusief driesprong ketting en slangenset. 

Model Type Artikelnummer

MH80-FT Tandenset bestaande uit 5x tand, pen en ring 3415.0022

MH100-FT Tandenset bestaande uit 5x tand, pen en ring 3415.0023

MH125-FT Tandenset bestaande uit 5x tand, pen en ring 3415.0024

MH126-FT Tandenset bestaande uit 5x tand, pen en ring 3415.0024

MH150-FT Tandenset bestaande uit 5x tand, pen en ring 3415.0025

Verwisselbare Tandenset

(1) Gewichten gelden uitsluitend voor standaarddragers. Elke afwijking moet vóór 
montage overeen worden gekomen met Dehaco en/of de fabrikant van de drager. 

(2) Gewicht magneet compleet met standaard kopplaat en slangenset. 
(3) Gewicht magneet exclusief kopplaat en slangenset. 
(4) Gewicht magneet compleet met standaardkopplaat, slangenset en verwissselbare tanden. 


