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Waternevelaars
110/230V Serie

Nederlands

Dehaco Tera Waternevelaars
De Dehaco Tera waternevelaars zijn 
kampioen in stofbeheersing. Het is de 
perfecte oplossing om stof snel af te vangen 
bij sloop- en renovatiewerkzaamheden. 
De kern van de zaak is namelijk het gericht 
verspreiden van een fijne waternevel 
waaraan stofdeeltjes blijven hangen.

De Demto-Rotor® die vanaf de Tera 15 
wordt gebruikt rekent af met de nadelen 
die conventionele nozzles met zich 
meebrengen, zoals dichtslibben door 
kalkdeeltjes in het water.

De Tera waternevelaars zijn breed 
inzetbaar. Ze kunnen zowel worden 
gebruikt voor kleine tot middelgrote 
sloop-, recycling-, bouw- en 
renovatiewerkzaamheden als voor 
asbestsaneringswerkzaamheden.
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Femto Tera 15 Tera 25

Renoveren? Klein inpandig sloopproject? Kies dan voor de 
Femto die door zijn kleine afmetingen makkelijk is mee te 
nemen en te verplaatsen. 

Stekker in het stopcontact, water aansluiten en je kunt aan 
de slag. De Femto is de meest praktische oplossing voor 
stofbeheersing van kleine ruimtes in en om het huis!

De Femto produceert een fijne nevel waaraan stofdeeltjes 
blijven hangen. Het bereik is maximaal 10 meter en het 
waterverbruik is dan ook zeer gering. Kortom, met de kleine 
maar krachtige Femto kunt u zo goed als stofvrij werken als 
u kleine inpandige sloop- en renovatieprojecten uitvoert!

  

De Tera 15 is geruisloos, krachtig en efficiënt. Ideaal voor 
stofbestrijding bij losplaatsen van wagens, overslag op 
transportbanden en rijbanen.

De Tera 15 is uitgevoerd met zowel een Demto-Rotor® als 
een krachtige ventilator. Hiervan is de snelheid instelbaar 
in drie standen: ECO, ECO BOOST of POWER BOOST. 
De machine vraagt weinig vermogen, bij het maximale 
volumedebiet is het verbruik slechts 350 Watt.

De Tera 25 is speciaal ontworpen om mobiel en efficiënt mee te werken. 
Met een bereik tot 25 meter kun je met dit nevelkanon prima uit de 
voeten bij middelgrote projecten, zowel inpandig als in de buitenlucht. 
De conus met leischoepen is speciaal ontworpen om de bewegende 
luchtstroom te beschermen tegen verstoringen, wat resulteert in een 
optimale luchtstroom.

 Eenvoudig te installeren en in gebruik te nemen.

 Onderhoudsvriendelijke Demto-Rotor®.

 Kogelkraan voor bediening van de watertoevoer op de machine.

 Robuuste wielen voor eenvoudig vervoer over verschillende 
ondergronden.

 Praktisch frame zodat je de machine eenvoudig met één persoon  
in- en uit kunt laden.

 Gering stroomverbruik van slechts 2,2 kW.

 Lichtgewicht aluminium frame met twee draaggrepen.

 Krachtige Smart Ventilator.

 Onderhoudsvriendelijke Demto-Rotor®.

 Kogelkraan voor bediening van de watertoevoer  
op de machine.

 Gering stroomverbruik van slechts 350 Watt.

 

FEMTO
Bereik m 10

Waterverbruik l/h 0 - 20

Wateraansluiting Gardena®

Watertank l 4

Gewicht kg 5

Vermogen W 700

Elektrische spanning V 230 110

Artikelnummer 4010.0005 4010.0006

TERA 15
Bereik m 15

Waterverbruik l/h 0 - 40

Volumedebiet bij stand 3 “Power Boost” m3/h 5000

Volumedebiet bij stand 2 “Eco Boost” m3/h 3250

Volumedebiet bij stand 1 “Eco” m3/h 2200

Wateraansluiting Gardena®

Gewicht kg 22

Vermogen bij stand 3 “Power Boost” W 350

Elektrische spanning V 230 110

Artikelnummer 4010.0022 4010.0023

TERA 25
Bereik m 25

Waterverbruik l/h 0 - 480

Volumedebiet m3/h 7500

Wateraansluiting Gardena®

Gewicht kg 90

Vermogen kW 2,2

Elektrische spanning V 230 110

Artikelnummer 4010.0017 4010.0018

Smart Ventilator
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Demto-Rotor® Technology

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


