
De-Dust Nevelaars

Nederlands www.dehaco.nl

 

 



 

De-Dust Nevelaars

De-Dust Femto

•  Waterverbruik slechts 8 liter per uur

•  Watertank van 4 liter, optioneel is er een 

watertank van 35 liter leverbaar

De De-Dust Femto is in zijn voordeel bij renovatie. 

Door zijn kleine afmetingen is deze machine 

makkelijk te vervoeren. De Femto produceert een 

fijne nevel en heeft daardoor weinig water nodig.

KenmerkenAlgemeen

Steeds vaker wordt bij renovatie-, bouw- en 

sloopwerkzaamheden rekening gehouden met 

stofbeheersing. Dehaco heeft dan ook een groot 

aantal pasklare oplossingen in huis om het 

stofprobleem de baas te blijven.

De De-Dust nevelaars van Dehaco kenmerken zich 

door een licht en eenvoudig verplaatsbaar systeem 

waardoor ze zeer geschikt zijn voor inpandige 

werkzaamheden.

De-Dust Nevelaars



 

De-Dust Pico

De Pico kenmerkt zich door een zeer laag 

waterverbruik in combinatie met een goede 

stofbinding. Bijkomend voordeel is dat bij gebruik 

van de Pico alleen de lucht vochtig wordt waardoor 

vloeren, wanden en medewerkers geen hinder 

ondervinden van de nevel.

De machine werkt door middel van perslucht en 

dankzij de voorraadtank is een wateraansluiting 

niet nodig.

Algemeen

•  Waterverbruik slechts 4 liter per uur

•  Bewegende nevelkop

Kenmerken

• Mobiele compressor

•  Slangenpakket 10 meter

•  Koppelingenset

•  Extra druktank

Opties

De-Dust Nano

De De-Dust Nano kan eenvoudig gebruikt worden 

door deze op zowel lichtnet als waterleiding aan te 

sluiten. In tegenstelling tot de Pico maakt de Nano 

geen gebruik van perslucht.

De Nano werkt door middel van een ventilator en 

heeft hierdoor een groter bereik dan zijn kleinere 

broertjes. Daardoor is deze machine met name 

geschikt voor grotere ruimtes.

Algemeen

•  Geen opvoerpomp

•  Grote nozzle opening

•  Waterverbruik instelbaar: 0-90 liter per uur

•  Toepasbaar in grotere ruimtes door ventilator

Kenmerken



Ter verbetering van de werking behouden wij ons het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzingen in modellen en specificaties door te voeren.

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Technische specificaties De-Dust Nevelaars
Femto Pico Nano Axo

Gewicht kg 3,5 32 19 80

Voeding V 230 - 230 230

Luchtverbruik l/min. - 92 - -

Luchtdruk Bar - Max. 6 - -

Wateraansluiting Gardena® Gardena® Gardena® Gardena®

Waterverbruik l/h 0 - 18 4 - 8 0 - 200

Luchtaansluiting - NW 5,5 -

Bereik meter 5 8 20 20

Luchtcapaciteit m3/h

Positie 1: 1.900

Positie 2: 2.900

Positie 3: 4.500

De De-Dust Axo is ideaal voor outdoor toepassingen. 

Het is een kleine, eenvoudig verplaatsbare, 

machine met een grote capaciteit.

De machine is door een 230 Volt en Gardena® 

aansluiting altijd gebruiksklaar. Door zijn krachtige 

motor kan de Axo een grote nevel produceren.

Algemeen

Prijsopgaven, transacties en leveringen, volgens de leveringsvoorwaarden van de Vereniging voor Fabrikanten van en Handelaren in Bouwmachines, Magazijn-inrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmiddelen 

B.M.W.T., gevestigd te Den Haag. Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. Hiervan zullen wij u op verzoek een exemplaar toezenden.
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Dehaco B.V. is gecertificeerd:

 

De-Dust Axo

•  Eenvoudige bediening

•  Nevelhoek instelbaar

•  Geen opvoerpomp

•  Waterverbruik instelbaar

Kenmerken


