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Simpel werkend, maar zeer doeltreffend 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 efficiënt 
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-flexibel 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 generator en de diameter van de magneet. 
Dehaco heeft vijf modellen, die geschikt zijn 
voor graafmachines 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 mag-
neet worden voorzien van een passende kop-
plaat en aan de drager worden bevestigd. Door 
de magneet aan een kopplaat te monteren kan 
er nauwkeuriger worden gewerkt.

De hydraulische DMH-magneten zijn breed 
toepasbaar, onder meer in gebruik bij recycling-
bedrijven voor scheiding van ferrometaal en 
laden/lossen, maar bewijzen tevens goede dien-
sten bij de sloop van constructies en gebouwen 
waarin staal is verwerkt.
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Dehaco hydraulische magneten
Vlakke plaat 

DMH80-HY DMH100-HE DMH125-HE DMH126-HE DMH150-HE
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s Gewichtsklasse drager (1) t 10 - 14 14 - 22 22 - 30 25 - 35 32 - 40

Gewicht bedrijfsklaar (2) kg 676 1245 1665 1865 2475

Gewicht standaard (3) kg 620 1200 1620 1820 2430

Diameter magneet mm 820 1050 1250 1260 1500

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

Werkdruk bar 80 120 140 150 200

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

Spanning V 220 220 220 220 220
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n Driesprong ketting

Kopplaat (montage) - - - - -

Artikelnummer 3410.0004 3410.0002 3410.0001 3410.0010 3410.0005

DMH80-HEH DMH100-HEH DMH125-HEH DMH126-HEH DMH150-HEH
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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 2880

Gewicht standaard (3) kg 820 1610 2080 2305 2700

Diameter magneet mm 820 1050 1250 1260 1500

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

Werkdruk bar 80 120 140 150 200

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

Spanning V 220 220 220 220 220
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Kopplaat (montage)

Artikelnummer 3410.0007 3410.0006 3410.0009 3410.0003 3410.0008

Dehaco hydraulische magneten
Driesprong ketting 

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. 

(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 standaardkopplaat en slangenset. 
(3) Gewicht magneet exclusief kopplaat en slangenset. 

 Standaard
 Optie

- Niet mogelijk

 Standaard
 Optie

- Niet mogelijk
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Neem voor meer informatie contact op met uw dealer:

Copyright 2016, Dehaco B.V.   

Dehaco behoudt zich het recht voor om tussentijds veranderingen aan te brengen in de producten.  

Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. De kleuren van de producten kunnen in de realiteit afwijken  

van de gedrukte kleuren. 

Stofbeheersingsproducten Safety Producten

Hydraulische 
uitrustingsstukken

Dehaco B.V.  •  Kruisbaak 25  •  2165 AJ  Lisserbroek (NL)  •  T +31 (0)252 - 41 79 50  •  info@dehaco.nl
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