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SH800R vol in ontwikkeling 
Nieuwe EAGLE III serie  

Nieuw: DTS220 tapijtstripper 
Nóg krachtiger!

Battle of the monitors
VAC vs BulkAir
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Eerste verhuurklus is binnen!
Inmiddels zijn de eerste waternevelaars 
verhuurd. Aan een sloopklus weliswaar, 
want voor de verkoop of verhuur aan de 
evenementenbranche hebben we nog 
even geduld nodig. Maar dat is voor de 
Limburgers volgens ons geen probleem…
“Tis een kwestie van geduld...”
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Tien waternevelaars 
voor Collé Rental & Sales
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We hebben het al vaak over de Tera 
waternevelaars gehad, maar de optie UVC-
lampen horen we maar weinig. 

UVC 6000 lampen
Algemeen Directeur van Demto, Hans Berbée, 
legt uit dat de UVC-lampen al lange tijd 
een optie zijn bij de waternevelaars: “Als er 
waternevelaars worden gekocht met de optie 
UVC-lampen, worden deze aan de steunpoot 
van de conus bevestigd. Zo dicht mogelijk bij de 
rotor, waar het water verneveld wordt, omdat 
er dan zo min mogelijk kans is op bacteriegroei 
en biofilm tussen het materiaal van UVC-lampen 
naar de rotor.”
UVC 6000 staat voor het maximaal aantal 
kuub water dat per uur gereinigd kan worden 
door de lampen. Voor een UVC 6000 zou dat 
dus 6.000 l/u zijn. Echter vernevelt een Tera 
60 maximaal 4.500 l/u, dus heeft deze met 
UVC 6000 lampen een extra veiligheidsmarge. 
De lampen zitten in een behuizing van 
kwartsglas. Langs het kwartsglas gaat het 
water. Tegenover de lampen zit een sensor 
die meet of het UVC-licht nog krachtig 
genoeg door het water heen schijnt. Als dat 
niet het geval is, moet het glas misschien 
schoongemaakt worden of is het water te 
troebel. Het controlepaneel geeft door middel 
van een LED-indicator aan wat de UVC-
intensiteit is. Hierdoor weet je of de UVC het 
water nog optimaal desinfecteert. 

Evenementenbranche
Naast dat Collé haar producten verkoopt 
en verhuurt aan de sloopbranche, zijn ze 
ook actief in de evenementenbranche. 
Vandaar dat het voor hun een must was 
om de waternevelaars te voorzien van UVC 
lampen, zodat ze ingezet kunnen worden 
op verschillende klussen. De keuze om 
voor de Tera’s te kiezen kwam voornamelijk 
doordat andere producenten van 
waternevelaars geen of een niet-betrouwbaar 
legionellapreventiesysteem hebben. 

Collé Rental & Sales is al meer dan 120 
jaar gespecialiseerd in de verkoop, verhuur 
en service van machines voor de bouw, 
industrie, grondverzet, reiniging, intern 
transport, tuin en park en evenementen. 
Het bedrijf kent meer dan 600 werknemers 
en heeft, naast hun hoofdkantoor 
in Sittard, vestigingen in Eindhoven, 
Rotterdam, Utrecht, Eemshaven, 
Groningen, Berlijn, Hamburg, Bremen, 
Osnabrück, Philippsburg, Leer, Leipzig-
Gera, Ostwestfalen, België en Luxemburg.
 

Voorzien van UVC 6000 lampen

De legionella pneumophila is een bacterie 
die de ziekte legionellose veroorzaakt, 
oftewel de veteranenziekte. Infectie vindt 
plaats door het inademen van de bacterie 
in zeer kleine druppeltjes water, verspreidt 
zich in de lucht zoals bij een nevelkanon. 
Het ontstaat vaak in stilstaand water dat een 
temperatuur heeft tussen de 25 en 55 graden 
Celsius en door de aanwezigheid van biofilm, 
een laag slijm dat vastgehecht zit aan een 
oppervlakte. Deze ideale omstandigheden 

voor de legionellabacterie kun je grotendeels 
voorkomen door altijd drinkwaterkwaliteit te 
gebruiken en het nevelkanon zorgvuldig leeg 
te maken na gebruik. Als je dit niet zeker weet 
of zekerheid wilt, kun je een waternevelaar 
ook voorzien van UVC-lampen. 

Productiebedrijf Demto
Dehaco’s Tera waternevelaars worden 
geproduceerd bij dochterbedrijf Demto, 
sinds kort gevestigd in Raamsdonksveer. 

Lars Hendricks, Regiomanager Collé Rental & Sales en Cor Nell, Dehaco BV.

Afgelopen september heeft Dehaco tien Tera 60 waternevelaars mogen uitleveren aan 
Collé Rental & Sales. Niet zomaar waternevelaars, maar uitgerust met UVC 6000 lampen 
die ervoor zorgen dat de legionella bacterie geen kans van slagen heeft. 
Hmm, legionella, hoe zat dat ook alweer?   
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De nieuwe DTS220 
tapijtstripper: 
nu nóg krachtiger
Sterker, zwaarder en zeer 
goed manoeuvreerbaar

Klanten betrekken bij productontwikkeling
Als intensief gebruiker van tapijtstrippers 
voor renovatiesloopwerk kwam eigenaar Rick 
Zuidhoek tijdens een van onze beurzen naar 
ons toe met een concrete vraag: “Die DTS170 
van jullie is absoluut een topmachine, maar ik 
ben voor mijn werkzaamheden eigenlijk op zoek 
naar een sterkere en zwaardere machine. Nee, 
het moet niet zo’n rupsstripper worden. Maar 
eentje die nog steeds makkelijk te verplaatsen 
is van de begane grond naar bovenliggende 
verdiepingen. Bij de meeste van onze projecten is 
namelijk vaak alleen nog een smalle lift aanwezig. 
Is dat mogelijk?” 

Met deze concrete vraag gingen de ontwerpers 
van productiebedrijf Demto aan de slag. 
Steeds werd er terugkoppeling gevraagd 
van de klant die op die manier nauw 
betrokken bleef bij het ontwikkelingsproces. 
Praktijkervaring werd omgezet in een 
bruikbaar product. En ja, tegenslagen waren 
er, zoals een frequentieregelaar die niet 
meer leverbaar bleek te zijn.  En dan zijn er 
nog talloze zaken waar je ook rekening mee 
moet houden in je nieuwe product: snelheid, 
transport en bediening.

Fantastische manoeuvreerbaarheid
Het resultaat van maanden ontwikkelen en 
creëren is een machine die optimaal presteert 
in renovatiesloopwerk. Hij is een stuk zwaarder 
dan de andere modellen in de DTS-serie, 
waardoor hij voor dit soort werkzaamheden 
betere prestaties levert. Daarnaast is er ook 
aan het bedieningsgemak gewerkt en zijn 
de ballastgewichten sneller te demonteren. 
Wat deze stripper écht onderscheidend 
maakt ten opzichte van andere modellen is 
de fantastische manoeuvreerbaarheid, elk 
wiel wordt namelijk separaat aangedreven 
en dat zorgt ervoor dat de machine zelfs om 
zijn eigen as heen kan draaien (zoals bij een 
graafmachine). Ideaal in de kleinste ruimtes!

Alles is uit de kast gehaald voor het nieuwste model van de DTS 
tapijtstrippers. Het ontwikkelproces kende maar liefst drie prototypes om 
zo de meest optimale machine te creëren. Waren er tegenslagen? Jazeker! 
Maar het resultaat mag er absoluut zijn:  de nieuwe DTS220 wordt op dit 
moment in productie genomen.

De eerste productiemodellen van de DTS220 zijn net van de band gerold en 
het eerste exemplaar is voor het bedrijf dat nauw betrokken is geweest bij 
de productontwikkeling: Aannemingsbedrijf Zuidhoek uit Voorhout.

Technische specificaties
De nieuwe DTS220 weegt circa 220 kg en 
bestaat uit 2 rijmotoren en 1 stripmotor. 
• Mesbreedte: 350 mm
• Toerental stripmotor: 2840 RPM
• Vermogen; 2,5 kW
• Voltage 230 Volt
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Prototype DTS220

Ballastgewichten
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NIEUW

vol in ontwikkeling

DE ANGEL VAN HET MES IS DICHT

GROTERE BEKOPENING

UIT ÉÉN BLOK EN DIKKER STAAL

DE SCHAAR IS KORTER IN LENGTE

EN BESTAAT UIT MINDER DELEN

Hoewel de schaar ‘as we speak’ nog wordt getest in de 
Rotterdamse haven, onthullen wij jullie graag wat deze nieuwe 
schaar allemaal in zijn mars heeft. 

De meeste aanpassingen zitten hem in de volledig nieuw 
ontworpen snavel. Dankzij een robuustere vaste schacht 
kon een geleider achterwege gelaten worden. Hiermee 
kan nóg preciezer worden gewerkt, doordat je dieper een 
gebouw in kan knippen. De neusmessen zijn aan de voorkant 
dichtgemaakt en de angel bestaat nu uit één element 
zonder lasnaden. Veel steviger en het zorgt voor minimaal 
lasonderhoud. De onderkant van de bek is aan de binnenkant 
voorzien van bepantsering  die makkelijk te vervangen is en 
voor minder onderhoud zorgt. Het unieke van deze schaar is 
dat de bekopening en de knipkracht verbeterd zijn, terwijl de 
schaar korter en lichter is.

Dan zit er ook nog eens een nieuwe cilinder en afdichtings-
constructie in waarmee meer draaiuren gemaakt kunnen 
worden met minder onderhoud.

Je bent er stil van hè. Wij ook. 
Keep you posted! 

GEEN GELEIDER, OM DIEPER TE KNIPPEN

Na meer dan 13.000 uur knippen met zijn SH700R, wist 
machinist Willem, van Van Leeuwen Recycling Groep, precies 
wat hij wilde. Een schaar met nog meer knipkracht, een 
grotere bekopening, korter in lengte en minder onderhoud. 
Met die wensen kwam Van Leeuwen bij Dehaco en 
Mantovanibenne uit. Uit deze samenwerking werd een heel 
nieuw product gecreëerd: de SH800R Eagle III. 

ONDERHOUDSARME BEPANTSERING

SH800R EAGLE III 
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Er wordt zelfs gemeten welke langer is. 
En ja, dan hebben we het nog steeds over de 
slangen! Het blijkt een minimaal verschil. 
De slangen brengen ons bij het geluid dat de 
VAC maakt, zodra Joris hem heeft ingesteld. 
De VAC maakt namelijk om de zoveel tijd een 
piepje. Als het containment lek is gaat er zelfs 
een alarm af. Dat is extra veilig voor mensen 
die buiten het containment staan. Joris: “Als 
het alarm afgaat dan word je gebeld en kan je 
in de VAC Cloud App zien wat er aan de hand 
is.” Opeens blijft Rob verdacht stil. Hoewel de 
BulkAir ook een alarm heeft, heeft de BulkAir 
geen fancy app, maar een website… Maar 
hé, voor allebei heb je internet nodig en een 
website kun je overal openen! 

Rob hoopt Joris met iets anders te kunnen 
pakken: “Heb jij ook thermisch papier? Of heb 
jij ordinair papier?” Joris begint te grijnzen: 
“Wij hebben hetzelfde papier, makker.” Rob: “Ja? 
Oh...” Joris laat zien hoe de VAC print en trekt 
inderdaad hetzelfde papier eruit. Rob pakt 
het papiertje en leest wat er op staat “Eenheid 
Pascal, maar jij heet toch Joris?”

Met deze flauwe grap neemt de spanning af. 
Beide mannen beginnen zich erbij neer te 
leggen dat elke monitor wel iets voordeligs 
heeft. Ze werken beide hartstikke goed en ze 
doen wat ze moeten doen. 

Dat zet dat de eindstand van deze battle op 
gelijkspel. 

“Twee onderdrukregistratiemonitors. Beide van zeer goede 
kwaliteit. Beide makkelijk mee te nemen en op te bergen. 
En beide voorzien van een “cloud” functie.” 

“ARE YOU READY TO 
RUMBLEEEEEEEEEE?!”

VAC vs BULKAIR

“Op links hebben we Joris met zijn VAC. De 
VAC is sinds vorig jaar in ons assortiment 
erbij gekomen en is een echte “Black 
Beauty”. Kan deze monitor het winnen van 
de BulkAir? Geef het op voor deeee VAC!”

“Op rechts hebben we Rob met zijn BulkAir. 
De BulkAir is al meer dan tien jaar in het 
assortiment en is niet meer weg te denken bij 
Dehaco. In zijn turquoise jasje is hij één van 
de eye-catchers. Geef het op voor deee 
BulkAirrrrrr!”

De mannen zijn nog maar net binnen en de 
spanning is al om te snijden. Joris zet zijn VAC 
intimiderend op de keukentafel. Rob zet zijn 
BulkAir er demonstratief naast. Een moment 
van stilte vult de kamer. Een “1,5-meter 
staredown” vindt plaats. Ik besluit de mannen 
even te laten. 

Nadat de binkies uitgestaard zijn, gaat de 
aandacht terug naar de monitoren. Joris ziet 
Rob moeilijk kijken naar de VAC en begint 
met uitleggen: “Het is heel simpel, je klikt hier 
op start, voert je locatie in en…” Rob reageert: 
“Oh met een toetsenbord, heel mooi hoor…” Rob 
laat behendig de BulkAir zien: “…maar kijk 
eens ff wat voor mooi digitaal kleurenscherm dit 
is! Makkelijk in te stellen en je kan hem zo ‘hup’ 
verplaatsen.” Joris doet net alsof hij niet onder 
de indruk is. 

Rob vertelt dat de BulkAir gegevens op 
papier, SD en in de “cloud” vastlegt. Om data 
in de “cloud” op te kunnen slaan, moet je 
eenmalig een simkaart plaatsen. Laat dat nou 
net achter een plaatje met vier schroefjes 

zijn. Daar ziet Joris zijn kans om punten 
te scoren: “Heeft de BulkAir vier 

schroefjes?! De VAC heeft er maar 
twee!” Rob: “Ja maar dat zijn hele 

moeilijke schroefjes, dit zijn 
makkelijke schroefjes.”

Van de schroefjes gaan 
we naar de slangen. 

98
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Gezond het 
nieuwe jaar in...

R150 luchtreiniger met UVC
Geschikt voor het onschadelijk maken van virussen en aërosolen 

  

Vanaf  
€ 0,15 p.st.  € 24,95 p.st. 

Diverse mondkapjes
Medisch en  

niet-medisch

Sneltest voor
 COVID-19

art.nr. 9918.0057

Dehaco ST 211 
Duct tape 

PE Folie op rol 
200 mµ, 4 x 25 m

  

   

48 mm x 50 mtr 

art.nr.  8010.0024   

72 mm x 50 mtr 

art.nr.  8010.0025

Winter 
onderkleding 

katoen
met en zonder handdoek

   € 2,29 
ZONDER
handdoek

   € 2,79 
MET
handdoek

    € 18,99 
             p.st.

art.nr.  7411.0012art.nr.  7411.0028

             p.st.             p.st.

““Knallend het jaar 
 het jaar 

uit met onze magazijn 

uit met onze magazijn 

aanvulacties!”!”

UVC, hoe werkt dat? 
Bij de R150 luchtreiniger zijn er 4 UVC-lampen 
vóór het HEPA-filter geplaatst. Dit zorgt ervoor 
dat alle virussen en bacteriën die tegen het 
HEPA-filter aanzitten onschadelijk worden 
gemaakt. Er zijn drie categorieën UV-licht te 
onderscheiden, namelijk UVA (315 nm - 420 
nm), UVB (280 - 315 nm) en UVC.  
UVC heeft de meeste energie, dit heeft te 
maken met een korte golflengte van het UVC-
licht: 200 nm - 280 nm.

Alle virussen en bacteriën kunnen maximaal 
tegen een golflengte van 253,7 nm. Omdat 
UVC een golflengte heeft vanaf 200 nm worden 
virussen en bacteriën bij het blootstellen 
aan UVC beschadigd en uitgeschakeld. Dit 
maakt UVC licht uitermate geschikt voor het 
onschadelijk maken van virussen of aërosolen.

Inmiddels zijn de kantoren, vergaderruimtes 
en de kantine bij Dehaco voorzien van R150 
luchtreinigers. Nauwkeurig afgesteld per ruimte 
doen ze precies wat ze moeten doen: de lucht 
reinigen en ontdoen van (fijn)stof, pollen en 
virusdeeltjes. De R150 is voorzien van een HEPA 
H13-filter voor het afvangen van zeer fijne 
deeltjes, daarnaast beschikt de luchtreiniger 
over UVC-lampen voor het doden van micro-
organismen. Zo kunnen u en uw werknemers 
veilig doorwerken! Iets voor u? Neem dan zeker 
even contact met ons op!

 

 € 2.199,-

R150 Luchtreiniger
met UVC

art.nr. 9918.0057
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art.nr.  7810.0010

€ 1,99
             p.st.

€ 2,99
             p.st.
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Smeermiddelen zorgen ervoor dat de levensduur en de operationele 
functie van materieel wordt verlengd en geoptimaliseerd. Zeker als 
het gaat om sloophamers. Door de wrijving van de beitel en de hitte 
die daarbij vrijkomt wordt het uiterste uit het materieel gehaald. 
Regelmatige smering met de juiste middelen is dan essentieel.

Beitelpasta, of hamervet, is niet hetzelfde als bijvoorbeeld vet waarmee 
je de draaiende delen van een sloop- en sorteergrijper smeert. 
Hamervet moet bestand zijn tegen veel hogere temperaturen en is 
daarom speciaal ontwikkeld voor de smering van sloophamers en in het 
bijzonder de wrijvingsdelen rondom de beitel.

Aan welke eigenschappen moet het smeermiddel voldoen om het 
perfecte vet te zijn voor hydraulische sloophamers?
• De beitel van een sloophamer werkt in een zeer snel tempo en 

onder hoge druk. Dit moet het vet natuurlijk goed aankunnen én 
het vet moet bestand zijn tegen de hoge temperaturen die tijdens 
het gebruik van de sloophamer door wrijving worden gegenereerd.

• Het vet moet een goede beschermingslaag bieden zodat de 
bedrijfstemperatuur van de sloophamer wordt verlaagd en als 
gevolg daarvan slijtage wordt verminderd tijdens de snelle en 
zware belasting. 

• Tot slot moet het vet bestand zijn tegen alle weersomstandigheden 
en invloeden van buitenaf. 

Vet is alleen het draagmateriaal voor een zeer specifieke combinatie 
van vaste smeermiddelen. Die combinatie zorgt voor de smering en 
het vet wordt alleen gebruikt om de vaste stoffen naar de beoogde 
smeerpunten te vervoeren. Het is daarom heel belangrijk dat het vet 
verpompbaar blijft over een breed temperatuurbereik.
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GOEDE SMERING HOUD JE 
MATERIEEL IN TOPCONDITIE!

   € 9,50  
             p.st.

   € 7,95  
             p.st.

Beitelpasta handsmering 
400 gram  | 24 per doos
art.nr. 9210.0075 

Beitelpasta 
automatische smering
500 gram  | 20 per doos
art.nr. 9210.0076

 

   

3 halen = 
2 betalen

 

Een smeervet bestaat uit drie 
componenten: 
• basisolie
• 1-25% verdikkingsmiddel 
• 0-10% additieven
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OCCASIONS

D320
3 compartimenten

AMS 2017
3 compartimenten

D400
3 compartimenten

Equi-trek 2018
3 compartimenten

€  8.500,- €  9.995,-€  8.500,- €  9.995,-

Motoraangedreven positieve druk adembeschermingsunit
Het eerste dat opvalt aan de CleanSpace adembeschermingsunits is natuurlijk het uiterlijk. Waar 
de meeste saneerders een adembeschermingsapparatuur gebruiken waarbij het motorunit is 
bevestigd om de middel van de drager, zit bij dit product de motorunit met filter in de nek van 
de drager. De drager heeft daardoor ook geen last van een luchtslang in het werkgebied. Een 
ander verschil is de werking, de CleanSpace werkt namelijk met “air on demand”, de motorunit 
gaat dus alleen werken wanneer er wordt geademd. Hierdoor gaat de batterij aanzienlijk langer 
mee en ook het filter raakt op deze manier minder snel vervuild. De CleanSpace is licht van 
gewicht en maakt weinig geluid. Naast het P3 stoffilter zijn er ook verschillende combinatiefilters 
beschikbaar voor dampen en gassen.

Er zijn drie verschillende CleanSpace systemen beschikbaar bij Dehaco:

Nieuw in ons assortiment! Nieuw in ons assortiment! 

Moeiteloos & comfortabel 
werken met de                       
adembeschermingsunits

Een motoraangedreven 
halfgelaatsmasker.

Deze set is vergelijkbaar met de 
CleanSpace Ultra, maar dan in 

een explosieveilige variant.

De meest uitgebreide set waarbij 
de motorunit met een half- en 

volgelaatsmasker gecombineerd 
kan worden.



De Tapijtstrip

werkenbijdehaco.nl
Wij hebben verschillende vacatures openstaan! Nieuwsgierig? Kijk op:

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 
01-12-2020 t/m 31-01-2021 • 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.

Goedemiddag mevrouw,
kan ik u helpen?

Dat klopt ja!

Ehm, ja in principe op 
alle soorten 
vloerbedekking...

hoe bent u zo bij ons
terecht gekomen?

Twee, en we hebben er 
net een nieuwe bij!

Mevrouw, op welke
functie solliciteert 
u nu eigenlijk??

Ja, ik heb een 
sollicitatie-
gesprek

en hoeveel
levert het
precies op 
per beurt?

Ik las op uw
website dat
Dehaco veel 
tapijtstrippers
heeft...

en ze werken
wel echt alleen
op tapijt? dat is
een van mijn 
voorwaarden...

tapijtstripper...

oke, met
hoeveel
tapijtstrippers
werkt u dan?

’


