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1 Over Dehaco

Geachte relatie,

Met gepaste trots presenteren wij onze sloop/stof catalogus.

Dehaco is uw professionele partner voor alle denkbare benodigdheden voor uw sloop-, renovatie-, recyclings- 
en/of saneringsproject. Als totaalleverancier bieden wij een productenpakket op maat voor de gehele sloop-, 
UHF\FOLQJ��HQ�VDQHULQJVEUDQFKH��$OOHV�RS�¹¹Q�DGUHV��(IoFL¼QWHU�NXQW�X�KHW�ELMQD�QLHW�NULMJHQ�

Mocht u een bepaald artikel niet in de catalogus tegenkomen, neemt u dan contact op met Dehaco voor meer 
informatie.

Wij scheppen er genoegen in om iedere dag weer voor u klaar te staan!

 

Deze catalogus geeft een zo actueel mogelijk overzicht van het huidige assortiment, maar is ook een momentopname. Aangezien productontwikkeling bij Dehaco een 
continu gegeven is, verwijzen wij voor de laatste nieuwe ontwikkelingen graag naar onze website: www.dehaco.nl.

Dehaco behoudt zich het recht voor om tussentijds veranderingen aan te brengen in de producten. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. De kleuren van producten 
kunnen in de realiteit iets verschillen van de gedrukte kleuren.
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Over Dehaco

Over Dehaco
'HKDFR��RSJHULFKW�LQ�������KHHIW�HHQ�
toonaangevende positie ingenomen in de Europese 
sloopbranche. Met ons complete productenpakket 
zijn wij dé totaalleverancier voor de sloop-, 
recycling- en asbestsaneringsbranche.

Dehaco is niet alleen toonaangevend op het 
gebied van alle denkbare benodigdheden voor 
deze markten, ook een grote verhuurvloot en een 
modern keuringscentrum voor uitrustingsstukken 
en asbestgereedschappen dragen bij aan de unieke 
marktpositie van Dehaco.

Verhuur
3URIHVVLRQHHO�JHUHHGVFKDS�EHWHNHQW�YDDN�HHQ�pLQNH�
investering. Daarom bieden wij u voor vrijwel al onze 
producten ook de mogelijkheid om te huren. Dit kan 
ook heel handig zijn voor werkzaamheden die u niet 
regelmatig uitvoert. Zo beschikt u altijd over machines 
in topconditie, wanneer het u uitkomt en compleet 
PHW�GH�YHUHLVWH�FHUWLoFDWHQ�

De voordelen van huren bij Dehaco:
v� U beschikt automatisch over uitstekend 

materieel, zonder risico’s en investeringen
v� Up-to-date vloot
v� Direct inzetbaar
v� Volledig onderhouden en getest
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Over Dehaco

.HXULQJHQ��UHSDUDWLHV�HQ�FHUWLoFHULQJ
/HYHULQJ�YDQ�NZDOLWHLW�HQ�]RUJ�GUDJHQ�YRRU�YHLOLJKHLG�
is in onze branche aan de orde van de dag. Daarnaast 
worden ook de eisen voor milieu en duurzaamheid 
steeds belangrijker. Om al deze zaken te waarborgen 
laten wij ons periodiek keuren en dragen wij ook zorg 
voor de  keuring en inspecties van uw materieel.

Safety apparatuur
Wij zijn een door Scott geautoriseerd keuringsstation.

Wij repareren, onderhouden en keuren de volgende 
machines:
v� Onderdrukmachines
v� Onderdrukregistratie apparatuur
v� Stofzuigers
v� Decontaminatiewagens
v� Watermanagement systemen
v� Motoraangedreven ademluchttoestelen
v� Onafhankelijke ademluchttoestellen
v� Elektrische compressoren
v� Diesel compressoren
v� Adsorptiedrogers

Hydraulische apparatuur
U kunt de veiligheid en bedrijfszekerheid van 
uw hydraulische apparatuur waarborgen door ze 
regelmatig te onderhouden. Voor onderhoud en 
reparatie kunt u altijd bij ons terecht. Informeer ook 
naar de mogelijkheid voor het afsluiten van een 
servicecontract.

Calamiteitenservice
In geval van brand en calamiteiten is Dehaco 24 uur 

SHU�GDJ����GDJHQ�SHU�ZHHN�WHOHIRQLVFK�EHUHLNEDDU��
RRN�YRRU�DGYLHV��������������������

Kunnen wij iets voor u betekenen?
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw 
bedrijf? Wij nemen graag contact met u op om deze 
met u te realiseren.

Graag tot ziens bij Dehaco!
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1. Sloophamers
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1.1 Sloophamers - GS-Serie (Gas gevuld)

De nieuwe serie IBEX GS-sloophamers van Dehaco is met een 
VODJNUDFKW�YDQ�����WRW�PDDU�OLHIVW��������-RXOHV�HHQ�EXQGHOLQJ�
van kracht en degelijkheid, gemaakt om iedere denkbare 
sloopklus aan te kunnen. De sloophamers hebben stuk voor 
stuk een sterke, solide behuizing en een modern uiterlijk, zijn 
onderhoudsvriendelijk en geschikt voor graafmachines in de 
NODVVH�YDQ�����WRW����WRQ��%RYHQGLHQ�NXQQHQ�GH]H�VORRSKDPHUV�
met de speciale onderwater-kit ingezet worden voor 
onderwaterprojecten.

Kwaliteit en ervaring
.LH]HQ�YRRU�GH]H�YROOHGLJ�YHUQLHXZGH�HQ�XLWHUVW�EHWURXZEDUH�
IBEX hydraulische sloophamerlijn is kiezen voor de jarenlange 
ervaring in ontwikkeling en kwaliteit in onderhoud, die u van 
Dehaco gewend bent. Zo zijn er tegenwoordig speciale gaten 
in de behuizing aangebracht, om de trekstangen tussentijds te 
controleren, is de voorbereiding aanwezig voor een optioneel 
verkrijgbaar automatisch vetsmeersysteem en is er zelfs gedacht 
aan een betere bevestiging van het CE-typeplaatje.

Kenmerken alle modellen
v� Sterke, solide behuizing
v� Onderhoudsvriendelijk
v� Voorzien van aansluiting voor onderwater-kit

Kenmerken IBEX 900 t/m 4000GS
v� Onderhoudsvrije accumulator
v� Opgebouwd ventielsysteem
v� Instelbare slagsnelheid

Opties
v� $XWRPDWLVFK�VPHHUV\VWHHP��DOOH�PRGHOOHQ�
v� $QWL�EODQN�oULQJ�V\VWHHP��DOOHHQ�,%(;�����*6�

Anti loosslaan (ABF)
Bij hydraulische sloophamers is de reactie van de machinist vaak niet snel genoeg ten opzichte van het snel 
brekende materiaal. Ook wordt vaak al begonnen met hameren, zonder dat de beitel enig materiaal raakt. 
In beide gevallen gebeurt hetzelfde. Als de hamer zonder tegendruk op de beitel slaat, slaat de zuiger van 
de hamer op de beitel, die dan weer op de beitelborgingen slaat. Daarmee wordt alle slagenergie door de 
hamer zelf opgenomen, waardoor het onderhuis en de beitel beschadigd kunnen raken. Dit fenomeen is in de 
VORRSKDPHUZHUHOG�EHWHU�EHNHQG�DOV�CEODQNoULQJ
�RI�CORRVVODDQ
�

'H�,%(;�����*6�LV�VWDQGDDUG�YRRU]LHQ�YDQ�$%)�KHWJHHQ�CEODQNoULQJ
�YDQ�GH�VORRSKDPHU�YRRUNRPW�
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11. Sloophamers

IBEX 70GS /  0.8 - 1.8 ton

IBEX 70GS

Gewicht ��������NJ

Oliestroom ��������O�PLQ

Slagfrequentie �����������ESP

Beiteldiameter ���PP

*Gewicht incl. beitel / Werkgewicht (incl. beitel, vlakke plaat + slangen)

IBEX 130GS /  0.8 - 2 ton

*Gewicht incl. beitel / Werkgewicht (incl. beitel, vlakke plaat + slangen)

IBEX 170GS /  1.5 - 3 tonne

*Gewicht incl. beitel / Werkgewicht (incl. beitel, vlakke plaat + slangen)

IBEX 200GS /  2 - 4 ton

*Gewicht incl. beitel / Werkgewicht (incl. beitel, vlakke plaat + slangen)

IBEX 130GS

Gewicht ����������NJ

Oliestroom 15 - 30 l/min

Slagfrequentie �����������ESP

Slagkracht ����-RXOH

Beiteldiameter 45 mm

IBEX 170GS

Gewicht ����������NJ

Oliestroom 25 - 40 l/min

Slagfrequentie ����������ESP

Slagkracht ����-RXOH

Beiteldiameter 53 mm

IBEX 200GS

Gewicht ����������NJ

Oliestroom 30 - 45 l/min

Slagfrequentie ����������ESP

Slagkracht ����-RXOH

Beiteldiameter ���PP
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1. Sloophamers

 

1

IBEX 320GS /  3.5 - 7 ton

IBEX 320GS

Gewicht ����������NJ

Oliestroom 35 - 50 l/min

Slagfrequentie ����������ESP

Slagkracht ����-RXOH

Beiteldiameter ���PP

*Gewicht incl. beitel / Werkgewicht (incl. beitel, vlakke plaat + slangen)

IBEX 400GS /  5 - 8 ton

*Gewicht incl. beitel / Werkgewicht (incl. beitel, vlakke plaat + slangen)

IBEX 600GS /  6 - 10 ton

*Gewicht incl. beitel / Werkgewicht (incl. beitel, vlakke plaat + slangen)

IBEX 900GS /  10 - 16 ton

*Gewicht incl. beitel / Werkgewicht (incl. beitel, vlakke plaat + slangen)

IBEX 400GS

Gewicht ����������NJ

Oliestroom ��������O�PLQ

Slagfrequentie ����������ESP

Slagkracht ����-RXOH

Beiteldiameter ���PP

IBEX 600GS

Gewicht ����������NJ

Oliestroom ��������O�PLQ

Slagfrequentie ����������ESP

Slagkracht �����-RXOH

Beiteldiameter ���PP

IBEX 900GS

Gewicht �����������NJ

Oliestroom ���������O�PLQ

Slagfrequentie ����������ESP

Slagkracht �����-RXOH

Beiteldiameter ���PP
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11. Sloophamers

IBEX 1200GS /  13 - 18 ton

IBEX 1200GS

Gewicht ������������NJ

Oliestroom ���������O�PLQ

Slagfrequentie ����������ESP

Slagkracht �����-RXOH

Beiteldiameter 120 mm

*Gewicht incl. beitel / Werkgewicht (incl. beitel, vlakke plaat + slangen)

IBEX 1800GS /  18 - 25 ton

'H�,%(;�����*6�LV�XLWJHUXVW�PHW�HHQ�DQWL�EODQN�oULQJ�V\VWHHP��
*Gewicht incl. beitel / Werkgewicht (incl. beitel, vlakke plaat + slangen)

IBEX 2200GS /  25 - 32 ton

*Gewicht incl. beitel / Werkgewicht (incl. beitel, vlakke plaat + slangen)

IBEX 2800GS /  32 - 40 ton

*Gewicht incl. beitel / Werkgewicht (incl. beitel, vlakke plaat + slangen)

IBEX 1800GS

Gewicht ������������NJ

Oliestroom 125 - 150 l/min

Slagfrequentie ����������ESP

Slagkracht �����-RXOH

Beiteldiameter 135 mm

IBEX 2200GS

Gewicht ������������NJ

Oliestroom ����������O�PLQ

Slagfrequentie ����������ESP

Slagkracht �����-RXOH

Beiteldiameter 150 mm

IBEX 2800GS

Gewicht ������������NJ

Oliestroom ����������O�PLQ

Slagfrequentie 250 - 550 bpm

Slagkracht �����-RXOH

Beiteldiameter 153 mm
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1 1. Sloophamers

IBEX 3200GS /  36 - 45 ton

IBEX 3200GS

Gewicht ������������NJ

Oliestroom ����������O�PLQ

Slagfrequentie 200 - 450 bpm

Slagkracht �����-RXOH

Beiteldiameter ����PP

*Gewicht incl. beitel / Werkgewicht (incl. beitel, vlakke plaat + slangen)

IBEX 4000GS /  40 - 55 ton

*Gewicht incl. beitel / Werkgewicht (incl. beitel, vlakke plaat + slangen)

IBEX 4000GS

Gewicht ������������NJ

Oliestroom 250 - 310 l/min

Slagfrequentie 200 - 400 bpm

Slagkracht ������-RXOH

Beiteldiameter ����PP
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1. Sloophamers
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1.2 Sloophamers - HS-Serie �+\GUDXOLVFK�

De nieuwe serie IBEX HS-sloophamers van Dehaco is een 
bundeling van kracht en degelijkheid, gemaakt om iedere 
denkbare sloopklus aan te kunnen. De sloophamers hebben stuk 
voor stuk een sterke, solide behuizing en een modern uiterlijk, 
zijn onderhoudsvriendelijk en geschikt voor graafmachines in de 
klasse van 30 tot 100 ton. Bovendien kunnen deze hydraulische 
sloophamers met de speciale onderwater-kit ingezet worden voor 
onderwaterprojecten.

Kwaliteit en ervaring
.LH]HQ�YRRU�GH]H�YROOHGLJ�YHUQLHXZGH�HQ�XLWHUVW�EHWURXZEDUH�
IBEX hydraulische sloophamerlijn is kiezen voor de jarenlange 
ervaring in ontwikkeling en kwaliteit in onderhoud, die u van 
Dehaco gewend bent. Zo zijn er tegenwoordig speciale gaten 
in de behuizing aangebracht, om de trekstangen tussentijds te 
controleren, is de voorbereiding aanwezig voor een optioneel 
verkrijgbaar automatisch vetsmeersysteem en is er zelfs gedacht 
aan een betere bevestiging van het CE-typeplaatje.

Kenmerken alle modellen
v� Sterke, solide behuizing
v� Onderhoudsvriendelijk
v� Voorzien van aansluiting voor onderwater-kit
v� Onderhoudsvrije accumulator
v� Opgebouwd ventielsysteem
v� Instelbare slagsnelheid
v� Opgebouwd ventielsysteem
v� $QWL�EODQN�oULQJ�V\VWHHP

Opties
v� $XWRPDWLVFK�VPHHUV\VWHHP��DOOH�PRGHOOHQ�
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11. Sloophamers

IBEX 3000HS /  30 - 45 ton

IBEX 3000HS

Gewicht �����NJ

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk 130 - 150 bar

Slagfrequentie 300 - 450 bpm

Beiteldiameter ����PP

IBEX 4000HS /  40 - 55 ton

IBEX 5500HS /  50 - 75 ton

IBEX 7500HS /  70 - 100 ton

IBEX 4000HS

Gewicht �����NJ

Oliestroom 210 - 240 l/min

Werkdruk 130 - 150 bar

Slagfrequentie 300 - 400 bpm

Beiteldiameter ����PP

IBEX 5500HS

Gewicht 5500 kg

Oliestroom 250 - 305 l/min

Werkdruk 130 - 150 bar

Slagfrequentie 300 - 400 bpm

Beiteldiameter ����PP

IBEX 7500HS

Gewicht �����NJ

Oliestroom 300 - 400 l/min

Werkdruk ����������EDU

Slagfrequentie 300 - 400 bpm

Beiteldiameter 205 mm
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2. Grijpers
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2.1 Sloop- en sorteergrijpers

'H�VORRS��HQ�VRUWHHUJULMSHUV��YDUL¼UHQG�YDQ�HHQ�LQKRXG�YDQ����
WRW�����OLWHU��]LMQ�LQ]HWEDDU�YRRU�GH�PHHVW�XLWHHQORSHQGH�VORRS���
sorteer- en opruimwerkzaamheden. Ook bij het overslaan 
van hout of het verplaatsen van bouwmaterialen staan deze 
multifunctionele grijpers hun mannetje. Dankzij het synchroon 
sluiten van de schalen hebben de grijpers een nauwkeurige grip. 
De stilliggende cilinders zijn voorzien van einddemping en zorgen 
ervoor, dat slijtage van de hydraulische slangen minimaal is.

Kenmerken
v� Robuust frame
v� /DDJ�JHZLFKW
v� ����*UDGHQ�K\GUDXOLVFKH�URWDWLH
v� Cilinders met einddemping
v� Stofafdichting in scharnierpunten
v� Standaard vervangbare en verwisselbare messen  
�� �P�X�Y��'6*����HQ�'6*�����

Opties
v� /DVWKRXGYHQWLHO

Sloop- en sorteergrijper zonder draaikrans
(HQ�JURRW�GHHO�YDQ�RQV�DVVRUWLPHQW�VORRS��HQ�VRUWHHUJULMSHUV�LV�WHYHQV�OHYHUEDDU�]RQGHU�GUDDLNUDQV��='.���'LW�W\SH�
is daarom geschikt voor graafmachines die zijn voorzien van een draai/kantelstuk. Desgewenst kunnen deze 
grijpers omgebouwd worden naar een roteerbaar type.
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22. Grijpers

DSG 70 /  0.7 - 1.2 ton

DSG 70

Gewicht* ���NJ

Oliestroom / - roteren ���O�PLQ�v���O�PLQ

Schaalbreedte 300 mm

Spreid geopend ����PP

Capaciteit 30 l

*Netto gewicht inclusief kopplaat.

DSG 150 /  1.2 - 3 ton

*Netto gewicht inclusief kopplaat en verwisselbare messen.

DSG 250 /  2.5 - 4 ton

*Netto gewicht inlcusief kopplaat en verwisselbare messen.

DSG 400 /  4 - 6 ton

*Netto gewicht inclusief kopplaat en verwisselbare messen.

DSG 150

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ���O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte 450 mm

Spreid geopend ����PP

Capaciteit ���O

DSG 250

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ���O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte 500 mm

Spreid geopend �����PP

Capaciteit 100 l

DSG 400

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ���O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte ����PP

Spreid geopend 1400 mm

Capaciteit 150 l
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DSG 450 /  5 - 9 ton

DSG 450

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ���O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte ����PP

Spreid geopend 1500 mm

Capaciteit 200 l

*Netto gewicht inclusief kopplaat en verwisselbare messen.

DSG 452 /  7 - 11 ton

*Netto gewicht inclusief kopplaat en verwisselbare messen.

DSG 502 /  8 - 12 ton

*Netto gewicht inclusief kopplaat en verwisselbare messen.

DSG 600 /  10 - 16 ton

*Netto gewicht inclusief kopplaat en verwisselbare messen.

DSG 452

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ���O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte ����PP

Spreid geopend 1550 mm

Capaciteit 200 l

DSG 502

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ���O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte ����PP

Spreid geopend �����PP

Capaciteit 300 l

DSG 600

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte ����PP

Spreid geopend �����PP

Capaciteit 400 l



'HKDFR�%�9�� v� .UXLVEDDN���� v� �����$-�/LVVHUEURHN��1/�� v�	����������������������� v��LQIR#GHKDFR�QO� v� ZZZ�GHKDFR�QO 21
 

22. Grijpers

DSG 802 /  12 - 20 ton

DSG 802

Gewicht* �����NJ

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte ����PP

Spreid geopend �����PP

Capaciteit 500 l

*Netto gewicht inclusief kopplaat en verwisselbare messen.

DSG 902 /  13 - 20 ton

*Netto gewicht inclusief kopplaat en verwisselbare messen.

DSG 1002 /  16 - 20 ton

*Netto gewicht inclusief kopplaat en verwisselbare messen.

DSG 1102 /  16 - 25 ton

*Netto gewicht inclusief kopplaat en verwisselbare messen.

DSG 902

Gewicht* �����NJ

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte ����PP

Spreid geopend �����PP

Capaciteit ����O

DSG 1002

Gewicht* �����NJ

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte 1000 mm

Spreid geopend �����PP

Capaciteit ����O

DSG 1102

Gewicht* �����NJ

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte ����PP

Spreid geopend 2100 mm

Capaciteit ����O
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DSG 1202 /  17 - 28 ton

DSG 1202

Gewicht* 1500 kg*

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte 1000 mm

Spreid geopend 2100 mm

Capaciteit ����O

*Netto gewicht inclusief kopplaat en verwisselbare messen.

DSG 1402 /  20 - 28 ton

*Netto gewicht inclusief kopplaat en verwisselbare messen.

DSG 1702 /  23 - 30 ton 

*Netto gewicht inclusief kopplaat en verwisselbare messen.

DSG 1900 /  25 - 38 ton

*Netto gewicht inclusief kopplaat en verwisselbare messen.

DSG 1402

Gewicht* �����NJ*

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte 1200 mm

Spreid geopend 2100 mm

Capaciteit ����O

DSG 1702

Gewicht* �����NJ*

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte 1200 mm

Spreid geopend 1500 mm

Capaciteit ����O

DSG 1900

Gewicht* �����NJ*

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte 1200 mm

Spreid geopend 2200 mm

Capaciteit ����O
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22. Grijpers

DSG 2500 /  28 - 40 ton

DSG 2500

Gewicht* �����NJ

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte 1200 mm

Spreid geopend 2200 mm

Capaciteit 1000 l

*Netto gewicht inclusief kopplaat en verwisselbare messen.

DSG 2700 /  30 - 50 ton

*Netto gewicht inclusief kopplaat en verwisselbare messen.

DSG 3000 /  35 - 50 ton

*Netto gewicht inclusief kopplaat en verwisselbare messen.

DSG 5000 /  45 - 100 ton

*Netto gewicht inclusief kopplaat en verwisselbare messen.

DSG 2700

Gewicht* �����NJ

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte �����PP

Spreid geopend 2200 mm

Capaciteit 1100 l

DSG 3000

Gewicht* �����NJ

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte 1500 mm

Spreid geopend 2400 mm

Capaciteit 1300 l

DSG 5000

Gewicht* �����NJ

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte 1500 mm

Spreid geopend 3000 mm

Capaciteit ������O
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DSG 13000 /  100 - 200 ton

*Netto gewicht inclusief kopplaat en verwisselbare messen.

DSG 13000

Gewicht 13000 kg

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v�����O�PLQ

Schaalbreedte �����PP

Spreid geopend 4400 mm

Capaciteit �����O
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DSG 70-ZDK /  0.7 - 1.2 ton

DSG 70

Gewicht* ���NJ

Oliestroom / - roteren ���O�PLQ�v���O�PLQ

Schaalbreedte 300 mm

Spreid geopend ����PP

Capaciteit 30 l

*Netto gewicht inclusief verwisselbare messen.

DSG 150-ZDK /  1.2 - 3 ton

*Netto gewicht inclusief verwisselbare messen.

DSG 250-ZDK /  2.5 - 4 ton

*Netto gewicht inclusief verwisselbare messen.

DSG 400-ZDK /  4 - 7 ton

*Netto gewicht inclusief verwisselbare messen.

DSG 150

Gewicht* ���NJ

Oliestroom / - roteren ���O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte 450 mm

Spreid geopend ����PP

Capaciteit ���O

DSG 250

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ���O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte 500 mm

Spreid geopend �����PP

Capaciteit 100 l

DSG 400

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ���O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte ����PP

Spreid geopend 1400 mm

Capaciteit 150 l
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DSG 450-ZDK /  5 - 8 ton

DSG 450

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ���O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte ����PP

Spreid geopend 1500 mm

Capaciteit 200 l

*Netto gewicht inclusief verwisselbare messen.

DSG 500-ZDK /  8 - 12 ton

*Netto gewicht inclusief verwisselbare messen.

DSG 600-ZDK /  10 - 16 ton

*Netto gewicht inclusief verwisselbare messen.

DSG 800-ZDK /  12 - 18 ton

*Netto gewicht inclusief verwisselbare messen.

DSG 500

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ���O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte ����PP

Spreid geopend �����PP

Capaciteit 400 l

DSG 600

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte ����PP

Spreid geopend �����PP

Capaciteit 400 l

DSG 800

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte ����PP

Spreid geopend �����PP

Capaciteit 500 l
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DSG 900-ZDK /  13 - 20 ton

DSG 900

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte ����PP

Spreid geopend �����PP

Capaciteit ����O

*Netto gewicht inclusief verwisselbare messen.

DSG 1000-ZDK /  15 - 20 ton

*Netto gewicht inclusief verwisselbare messen.

DSG 1100-ZDK /  16 - 25 ton

*Netto gewicht inclusief verwisselbare messen.

DSG 1200-ZDK /  17 - 25 ton

*Netto gewicht inclusief verwisselbare messen.

DSG 1000

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte 1000 mm

Spreid geopend �����PP

Capaciteit ����O

DSG 1100

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte ����PP

Spreid geopend 2100 mm

Capaciteit ����O

DSG 1200

Gewicht* �����NJ

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte 1000 mm

Spreid geopend 2100 mm

Capaciteit ����O
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2.2 Bomengrijpers

De hydraulische boomgrijpers zijn leverbaar voor graafmachines 
in de klasse tussen 1,5 en 50 ton. Deze grijpers hebben een 
relatief lage bouwhoogte en een solide frame en zijn bij uitstek 
geschikt voor werkzaamheden, waarbij bomen en hout verplaatst 
moet worden. De stilliggende cilinder zorgt ervoor, dat de 
hydraulische slangen niet met het openen en sluiten van de 
schalen meebewegen. Hierdoor wordt slijtage tot een minimum 
beperkt.

Kenmerken
v� /DJH�ERXZKRRJWH�GRRU�OLJJHQGH�FLOLQGHUV
v� 5REXXVW�IUDPH
v� 6XSHUZHQGEDDU�HQ����Ë�URWHHUEDDU
v� 2SWLPDDO�VOLMWYDVW
v� &LOLQGHU�PHW�HLQGGHPSLQJ
v� 6WRIDIGLFKWLQJ�LQ�VFKDUQLHUSXQWHQ
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22. Grijpers

DSG 150-B /  1.5 - 4 ton

DSG 150-B

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ���O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte 450 mm

Spreid geopend 1100 mm

*Gewicht inclusief kopplaat.

DSG 400-B /  4 - 8 ton

DSG 450-B /  4 - 8 ton

*Gewicht inclusief kopplaat.

DSG 600-B /  10 - 16 ton

*Gewicht inclusief kopplaat.

DSG 400-B

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ���O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte 530 mm

Spreid geopend �����PP

*Gewicht inclusief kopplaat.

DSG 450-B

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ���O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte ����PP

Spreid geopend �����PP

DSG 600-B

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte ����PP

Spreid geopend 2000 mm
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DSG 902-B /  14 - 20 ton

DSG 902-B

Gewicht* ����NJ

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte ����PP

Spreid geopend 2000 mm

*Gewicht inclusief kopplaat.

DSG 1202-B /  18 - 30 ton

DSG 2700-B /  30 - 50 ton

*Gewicht inclusief kopplaat.

DSG 1202-B

Gewicht* �����NJ

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte ����PP

Spreid geopend 2300 mm

*Gewicht inclusief kopplaat.

DSG 2700-B

Gewicht* �����NJ

Oliestroom / - roteren ����O�PLQ�v����O�PLQ

Schaalbreedte 1200 mm

Spreid geopend �����PP
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3. Trilblokken

Met het uitgebreide assortiment hydraulische trilblokken van 
Dehaco verandert elke graafmachine in korte tijd in een krachtige 
hei- of grondverdichtingsinstallatie.  De trilblokken, geschikt 
voor machines in de klasse 1,5 tot 45 ton, zijn voorzien van een 
snelwisselsysteem, zodat zij eenvoudig op een basismachine 
kunnen worden aangesloten.

Bovendien beschikken de trilblokken over een 
GUXNJHFRPSHQVHHUGH�GULHZHJ�pRZUHJHODDU�PHW�
drukbegrenzingsventiel. Dit zorgt ervoor, dat het trilblok altijd de 
juiste hoeveelheid olie krijgt, zonder dat iedere graafmachine, 
waarop het trilblok aangesloten wordt, opnieuw moet worden 
ingesteld. Dit levert direct een behoorlijke tijdsbesparing op. De 
snelheid van de hydraulische motor kan met behulp van een 
oliestroom regelventiel op het gewenste maximum worden 
ingesteld. Deze krachtige en kwalitatief hoogwaardige trilblokken 
zijn onder meer inzetbaar voor het slaan van houten damwanden 
en palen.

Hydraulische klem
Wanneer de trilblok wordt voorzien van een hydraulische klem, 
kan deze tevens stalen damwanden slaan. Deze klem bestaat uit 

een vaste en beweegbare bek, waarbij de beweegbare klembek door een geïntegreerde cilinder wordt bestuurd. 
De hydraulische klem wordt aangedreven door gebruik te maken van de rotatiefunctie. Indien deze functie 
niet aanwezig is,  kan de klem ook door een extern Hydro aggregaat bediend worden. De op de cilinderdeksel 
bevestigde veiligheidsventiel zorgt ervoor, dat de cilinder bij schade aan de slang onder druk blijft.

Kracht
De krachten, die ontstaan bij de hei- en grondverdichtingswerkzaamheden zijn dermate sterk, dat het trilblok 
zonder goed onderhoud en vaardige bediening defect kan raken. Omdat deze trilblokken door Dehaco zijn 
ontworpen, weten wij als geen ander, hoe de trilblokken op de juiste manier onderhouden moeten worden. 
Meer informatie over onze onderhoudsservice is terug te vinden op www.dehaco.nl.

Dehaco KHP vs Dehaco HYRAX trilblokken
Dehaco streeft ernaar zo goed mogelijk in te springen op vragen uit de markt. Producten zijn daarom eigenlijk 
voortdurend aan veranderingen en verbeteringen onderhevig. Zo ook ons assortiment trilblokken. 

'HKDFR�KHHIW�QDDVW�GH�.+3�WULOEORNNHQ�HHQ�QLHXZ�W\SH�WULOEORN�RQWZLNNHOG�GLH�YRRUORSLJ�DOOHHQ�QRJ�EHVFKLNEDDU�LV�
YRRU�JUDDIPDFKLQHV�LQ�GH�NODVVH��������WRQ��1HHP�FRQWDFW�PHW�RQV�RS�YRRU�PHHU�LQIRUPDWLH�RYHU�GLW�QLHXZH�W\SH�
trilblok.
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33. Trilblokken

KHP 2 /  1.5 - 2.5 ton

KHP 2

Gewicht ���NJ

Oliestroom 15 - 25 l/min

Werkdruk 100 - 140 bar

Max. rpm 2000 rpm

Max. trilkracht ���N1

KHP 6 /  2 - 7 ton

Hyrax 250 /  2 - 8 ton

Hyrax 400 /  6 - 11 ton

KHP 6

Gewicht ����NJ

Oliestroom 25 - 35 l/min

Werkdruk 100 - 140 bar

Max. rpm 2500 rpm

Max. trilkracht ���N1

Hyrax 250

Gewicht*
����NJ

����NJ��PHFKDQLVFKH�URWDWLH�

Oliestroom 40 l/min.

Werkdruk ����EDU

Max. rpm 3000 rpm

Max. trilkracht ���N1

Hyrax 400

Gewicht*

410 kg
����NJ��PHFKDQLVFKH�URWDWLH�
����NJ��K\GUDXOLVFKH�URWDWLH�

Oliestroom ���O�PLQ�

Werkdruk ����EDU

Max. rpm �����USP

Max. trilkracht ���N1

*Gewicht excl. kopplaat

*Gewicht excl. kopplaat
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KHP 25 /  12 - 22 ton

KHP 25

Gewicht ����NJ

Oliestroom ���������O�PLQ

Werkdruk 100 - 140 bar

Max. rpm 2100 rpm

Max. trilkracht ���N1

KHP 30 /  15 - 22 ton

KHP 30T (turbo) /  15 - 22 ton

KHP 50 /  22 - 45 ton

KHP 30

Gewicht ����NJ

Oliestroom ���������O�PLQ

Werkdruk 100 - 140 bar

Max. rpm 2200 rpm

Max. trilkracht ���N1

KHP 30T

Gewicht ����NJ

Oliestroom ���������O�PLQ

Werkdruk 250 - 300 bar

Max. rpm 3000 rpm

Max. trilkracht ����N1

KHP 50

Gewicht 1100 kg

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk 100 - 140 bar

Max. rpm 2400 rpm

Max. trilkracht ����N1
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33. Trilblokken

KHP 50T (turbo) /  22 - 45 ton

KHP 50T

Gewicht 1100 kg

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk 250 - 300 bar

Max. rpm 3000 rpm

Max. trilkracht ����N1
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4.1 Betonscharen

De serie betonscharen is speciaal ontworpen voor de primaire 
sloopwerkzaamheden, zoals het slopen van gebouwen en 
bruggen. De meest complexe werkzaamheden worden 
HHQYRXGLJH�NOXVVHQ�GDQN]LM�GH����Ë�K\GUDXOLVFKH�URWDWLHIXQFWLH�
van de slank vormgegeven en compacte scharen. Bovendien 
wordt het eventueel aanwezige bewapeningsstaal met de hard 
stalen messen achterin de bek van de schaar in een vloeiende 
beweging doorgeknipt. 

Topstuk in deze serie betonscharen is de CRH440 betonschaar. 
Deze ultra-compacte hydraulische schaar is uitgerust met 
een boostersysteem, dat zichzelf automatisch inschakelt, 
wanneer de tegendruk oploopt. De CRH440 produceert zo 
nog meer kracht en biedt nog meer productiviteit, waardoor 
zelfs met een midi-graafmachine de meest zware sloop- en 
renovatiewerkzaamheden probleemloos uitgevoerd kunnen 
worden.

Inpandig slopen
Voor inpandige en kleinere sloopprojecten is geluidsarm kunnen 
werken heel belangrijk. Speciaal hiervoor heeft Dehaco de mini-
betonscharen ontwikkeld. Deze kleinere scharen beschikken 

�P�X�Y��GH�0&5����+��RRN�RYHU�HHQ����Ë�PHFKDQLVFKH�URWDWLHIXQFWLH�HQ�YRHUHQ�DOOH�VORRSZHUN]DDPKHGHQ�
VDPHQ�PHW�HHQ�JUDDIPDFKLQH�LQ�GH�NODVVH�YDQ�����WRW���WRQ�SUREOHHPORRV�¹Q�JHOXLGVDUP�XLW�
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44. Scharen en vergruizers

MCR 010 /  0.7 - 2 ton

MCR 010

Gewicht 105 kg

Oliestroom 15 - 35 l/min

Werkdruk 210 bar

Bekopening ����PP

Rotatie �����PHFKDQLVFK

MCR 020 /  1.5 - 3 ton

MCR 030 /  2.5 - 5 ton

MCR 050 /  4.5 - 8 ton

MCR 020

Gewicht ����NJ

Oliestroom 20 - 45 l/min

Werkdruk 210 bar

Bekopening ����PP

Rotatie �����PHFKDQLVFK

MCR 030

Gewicht 330 kg

Oliestroom ��������O�PLQ

Werkdruk 210 bar

Bekopening 430 mm

Rotatie �����PHFKDQLVFK

MCR 050

Gewicht 420 kg

Oliestroom ��������O�PLQ

Werkdruk 210 bar

Bekopening 520 mm

Rotatie �����PHFKDQLVFK
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MCR 050H /  4.5 - 8 ton

MCR 050H

Gewicht ����NJ

Oliestroom ��������O�PLQ

Werkdruk 210 bar

Bekopening 520 mm

Rotatie �����K\GUDXOLVFK

CR 15R /  14 - 18 ton

CR 20R /  18 - 24 ton

CR 26R /  24 - 35 ton

CR 15R

Gewicht 1550 kg

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk ����������EDU

Bekopening ����PP

Rotatie �����K\GUDXOLVFK

CR 20R

Gewicht 2100 kg

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk ����������EDU

Bekopening ����PP

Rotatie �����K\GUDXOLVFK

CR 26R

Gewicht 3000 kg

Oliestroom 220 - 250 l/min

Werkdruk ����������EDU

Bekopening 1000 mm

Rotatie �����K\GUDXOLVFK
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CR 40R /  35 - 50 ton

CR 40R

Gewicht �����NJ

Oliestroom 250 - 300 l/min

Werkdruk ����������EDU

Bekopening 1350 mm

Rotatie �����K\GUDXOLVFK

CR 80R /  70 - 90 ton

CR 100R /  90 - 130 ton

CR 80R

Gewicht �����NJ

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk 320 - 350 bar

Bekopening �����PP

Rotatie �����K\GUDXOLVFK

CR 100R

Gewicht 11000 kg

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk 320 - 350 bar

Bekopening 2000 mm

Rotatie �����K\GUDXOLVFK
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4.2 Schrootscharen 

De Dehaco Eagle en Eagle II schrootscharen zijn bij uitstek 
geschikt voor het afbreken van stalen constructies en het 
knippen en verwerken van uiteenlopende soorten staal. Met 
hun opvallende papegaaienbek en omgekeerde, bijna volledig 
weggewerkte en extra grote cilinders zijn deze scharen de meest 
krachtige machines in hun soort.

1%��*HQRHPGH�JUDDIPDFKLQH�JHZLFKWHQ�ELM�PRQWDJH�DDQ�OHSHOVWHHO�
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MSH 020 /  1,5 - 3 ton

MSH 020

Gewicht ����NJ

Oliestroom 20 - 45 l/min

Werkdruk 210 bar

Bekopening 200 mm

Rotatie �����PHFKDQLVFK

MSH 030 /  2,5 - 5 ton

MSH 050 /  4,5 - 8 ton

MSH 050 /  4,5 - 8 ton

MSH 030

Gewicht ����NJ

Oliestroom ��������O�PLQ

Werkdruk 210 bar

Bekopening 230 mm

Rotatie �����PHFKDQLVFK

MSH 050

Gewicht 430 kg

Oliestroom ��������O�PLQ

Werkdruk 210 bar

Bekopening ����PP

Rotatie �����PHFKDQLVFK

MSH 050H

Gewicht 500 kg

Oliestroom ��������O�PLQ

Werkdruk 210 bar

Bekopening ����PP

Rotatie �����K\GUDXOLVFK
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SH 25R /  4 - 6 ton

SH 25R

Gewicht ����NJ

Oliestroom ���������O�PLQ

Werkdruk 200 - 250 bar

Bekopening ����PP

Rotatie �����K\GUDXOLVFK

SH 50 /  6 - 9 ton

SH 100R Eagle II /  10 - 12 ton

SH 130R Eagle II /  13 - 17 ton

SH 50R

Gewicht ����NJ

Oliestroom ���������O�PLQ

Werkdruk 250 - 300 bar

Bekopening 240 mm

Rotatie �����K\GUDXOLVFK

SH 100R

Gewicht 1100 kg

Oliestroom ���������O�PLQ

Werkdruk 250 - 300 bar

Bekopening ����PP

Rotatie �����K\GUDXOLVFK

SH 130R

Gewicht 1220 kg

Oliestroom ���������O�PLQ

Werkdruk 250 - 300 bar

Bekopening ����PP

Rotatie �����K\GUDXOLVFK
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SH 180R Eagle II /  18 - 27 ton

SH 180R

Gewicht 2100 kg

Oliestroom 150 - 200 l/min

Werkdruk 320 - 350 bar

Bekopening 445 mm

Rotatie �����K\GUDXOLVFK

SH 310R Eagle II /  28 - 39 ton

SH 410R Eagle II /  39 - 50 ton

SH 550R Eagle II /  51 - 65 ton

SH 310R

Gewicht 3300 kg

Oliestroom 200 - 250 l/min

Werkdruk 320 - 350 bar

Bekopening ����PP

Rotatie �����K\GUDXOLVFK

SH 410R

Gewicht �����NJ

Oliestroom 250 - 300 l/min

Werkdruk 320 - 350 bar

Bekopening ����PP

Rotatie �����K\GUDXOLVFK

SH 550R

Gewicht �����NJ

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk 320 - 350 bar

Bekopening ����PP

Rotatie �����K\GUDXOLVFK
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SH 700R Eagle II /  70 - 90 ton

SH 700R

Gewicht �����NJ

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk 320 - 350 bar

Bekopening ����PP

Rotatie �����K\GUDXOLVFK

SH 900R Eagle II /  91 - 110 ton

SH 1500R Eagle II /  110 - 170 ton

SH 900R

Gewicht 10,100 kg

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk 320 - 350 bar

Bekopening ����PP

Rotatie �����K\GUDXOLVFK

SH 1500R

Gewicht 15,000 kg

Oliestroom �����������O�PLQ

Werkdruk ����������EDU

Bekopening 1100 mm

Rotatie �����K\GUDXOLVFK
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4.3 Vaste vergruizers 

De vaste vergruizers van Dehaco zijn uitstekend geschikt voor 
secundaire sloopwerkzaamheden, zoals het vergruizen van puin. 
De vergruizer combineert een constante knijpenergie met een 
hoge knijpfrequentie, die samen een opmerkelijk hoog vermogen 
leveren. Hierdoor presteert de vaste vergruizer beter dan 
vergelijkbare machines in zijn categorie en worden zelfs de meest 
zware werkzaamheden zeer eenvoudig volbracht. 

De vergruizers hebben een robuuste en goed beschermde 
cilinder, een speed valve, een ijzermes en zijn zeer 
onderhoudsvriendelijk. Bovendien zijn de MCP vergruizers 
leverbaar met verwisselbare tandplaten: enkeltands voor 
PHHU�SHQHWUDWLH��&53��HQ�PHW�GXEEHOH�WDQGHQ�YRRU�EHWHUH�
YHUJUXLVHLJHQVFKDSSHQ��33��
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MCP 300 /  1.5 - 4 ton

MCP 300

Gewicht* ����NJ

Oliestroom ��������O�PLQ

Werkdruk 200 - 250 bar

Bekopening 300 mm

Diepte bek 340 mm

*Gewicht incl. kopplaat

MCP 480 /  4 - 10 ton

*Gewicht incl. kopplaat

MCP 600-IT /  10 - 18 ton

*Gewicht incl. kopplaat

MCP 800-IT /  18 - 25 ton

*Gewicht incl. kopplaat

MCP 480

Gewicht* ����NJ

Oliestroom ���������O�PLQ

Werkdruk ����������EDU

Bekopening ����PP

Diepte bek 515 mm

MCP 600-IT

Gewicht* �����NJ

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk ����������EDU

Bekopening ����PP

Diepte bek ����PP

MCP 800-IT

Gewicht* �����NJ

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk ����������EDU

Bekopening ����PP

Diepte bek ����PP
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MCP 910-IT /  25 - 35 ton

MCP 910-IT

Gewicht* �����NJ

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk ����������EDU

Bekopening 1000 mm

Diepte bek ����PP

*Gewicht incl. kopplaat

MCP 1000-IT /  35 - 45 ton

*Gewicht incl. kopplaat

MCP 1300-IT /  60 - 80 ton

*Gewicht incl. kopplaat

MCP 1000-IT

Gewicht* �����NJ

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk ����������EDU

Bekopening 1150 mm

Diepte bek 1100 mm

MCP 1300-IT

Gewicht* �����NJ

Oliestroom 320 - 350 l/min

Werkdruk ����������EDU

Bekopening 1300 mm

Diepte bek 1300 mm
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4.4 Roteerbare vergruizers

'H�URWHHUEDUH�YHUJUXL]HUV�PHW����Ë�K\GUDXOLVFKH�URWDWLHIXQFWLH�
zijn door hun wendbaarheid niet alleen geschikt voor het 
vergruizen van puin, maar ook heel goed inzetbaar bij primaire 
sloopwerkzaamheden zoals het slopen van gebouwen. 

De roteerbare vergruizer heeft een slanke vormgeving en is 
voorzien van een robuuste cilinder, speed valve, een ijzermes 
en een grote opening in de bek, waarmee vergruisd materiaal 
eenvoudig kan worden gelost. Deze onderhoudsvriendelijke 
vergruizer wordt bovendien geleverd met verwisselbare 
tandplaten, die machinestilstand tot een minimum beperken.
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RP 10-IT /  10 - 18 ton

RP 10-IT

Gewicht* �����NJ

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk 300 - 350 bar

Bekopening ����PP

Diepte bek ����PP

*Gewicht incl. kopplaat

RP 20-IT /  18 - 26 ton

*Gewicht incl. kopplaat

RP 30-IT /  26 - 32 ton

*Gewicht incl. kopplaat

RP 40-IT /  32 - 45 ton

*Gewicht incl. kopplaat

RP 20-IT

Gewicht* �����NJ

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk 300 - 350 bar

Bekopening ����PP

Diepte bek ����PP

RP 30-IT

Gewicht* �����NJ

Oliestroom 200 - 220 l/min

Werkdruk 300 - 350 bar

Bekopening ����PP

Diepte bek ����PP

RP 40-IT

Gewicht* �����NJ

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk 300 - 350 bar

Bekopening 1000 mm

Diepte bek ����PP
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RP 50-IT /  45 - 60 ton

RP 50-IT

Gewicht 5200 kg

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk 300 - 350 bar

Bekopening 1100 mm

Diepte bek ����PP

*Gewicht incl. kopplaat

RP 80-IT /  60 - 90 ton

*Gewicht incl. kopplaat

RP 80-IT

Gewicht �����NJ

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk 300 - 350 bar

Bekopening 1250 mm

Diepte bek �����PP
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4.5 Multischaren

De Dehaco multischaar doet zijn naam eer aan; deze schaar is 
zeer veelzijdig en met zijn main body met verwisselbare bekken 
multifunctioneel inzetbaar voor alle denkbare primaire en 
secundaire werkzaamheden op het gebied van slopen, sorteren 
en recycling. 

Door het monteren van de verschillende bekkensets verandert 
deze schaar van betonschaar naar vergruizer en van schrootschaar 
naar platenschaar of combischaar. De compacte en slank 
YRUPJHJHYHQ�PXOWLVFKDDU�LV�XLWHUVW�ZHQGEDDU�GDQN]LM�GH������
hydraulische rotatiefunctie en voorzien van dubbele cilinders, 
die zorgen voor minder torsie in de giek en de belasting op de 
draaikrans van de schaar reduceren.

Toepassingen per bekkenset

CR ‘Betonschaar’ bekkenset
MS 20R, MS 30R, MS 40R, MS 60R & MS 130R

Geschikt voor primaire sloopwerkzaamheden zoals de afbraak van gebouwen of 
bruggen.

CP ‘Vergruizer’ bekkenset
MS 20R, MS 30R, MS 40R & MS 60R

Geschikt voor secundaire sloopwerkzaamheden zoals het vergruizen en sorteren van 
puin.

SH ‘Schrootschaar’ bekkenset
MS 20R, MS 30R, MS 40R, MS 60R & MS 130R

Geschikt voor het knippen van stalen constructies, maar ook van stalen balken, tanks, 
pijpen, etc.

CC ‘Combischaar’ bekkenset
MS 20R, MS 30R, MS 40R & MS 60R

*HVFKLNW�YRRU�OLFKWH�WRW�PLGGHO]ZDUH�DIEUDDN�YDQ�JHERXZHQ��LQGXVWUL¼OH�VORRS�HQ�
secundaire sloop.

PSH ‘Plaatschaar’ bekkenset
MS 20R, MS 30R, MS 40R & MS 60R

Geschikt voor recyclingswerkzaamheden zoals het knippen van tanks, containers of 
silo’s.

REC ‘Recycling’ bekkenset
MS 20R & MS 30R

Uniek en geavanceerd design voor de afbraak van betonnen constructies vervlecht met 
staal.

1%�*HQRHPGH�JUDDIPDFKLQH�JHZLFKWHQ�ELM�PRQWDJH�DDQ�OHSHOVWHHO�
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MS 20R /  18 - 25 ton

MS 20R

Mogelijke combinaties CR1 / CP2 / SH3 / CC4 / PSH5 / REC�

Gewicht

per combinatie*

1= 2250 kg 2= 2300 kg 3= 2250 kg 

4= 2300 kg 5= 2150 kg �= 2300 kg 

Oliestroom 150 - 200 l/min

Werkdruk 320 - 350 bar

*Gewicht incl. kopplaat

MS 30R /  25-35 ton

*Gewicht incl. kopplaat

MS 40R /  35 - 50 ton

*Gewicht incl. kopplaat

MS 60R /  50 - 75 ton

*Gewicht incl. kopplaat

MS 30R

Mogelijke combinaties CR1 / CP2 / SH3 / CC4 / PSH5 / REC�

Gewicht

per combinatie*

1 ������NJ 2 ������NJ 3 ������NJ�

4 ������NJ 5 ������NJ� �= 3100 kg 

Oliestroom 200 - 250 l/min

Werkdruk 320 - 350 bar

MS 40R

Mogelijke combinaties CR1 / CP2 / SH3 / CC4 / PSH5

Gewicht

per combinatie*

1= 4550 kg 2 ������NJ 3= 4550 kg 

4 ������NJ 5= 4300 kg 

Oliestroom 250 - 300 l/min

Werkdruk 320 - 350 bar

MS 60R

Mogelijke combinaties CR1 / CP2 / SH3 / CC4 / PSH5

Gewicht

per combinatie*

1 ������NJ 2 ������NJ 3 ������NJ�

4 ������NJ 5 ������NJ�

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk 320 - 350 bar
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MS 130R /  120 - 160 ton

MS 130R

Mogelijke combinaties CR1 / SH2

Gewicht

per combinatie*
1= 14000 kg 2= 14000 kg

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk 320 - 350 bar

*Gewicht incl. kopplaat
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5. Magneten

De serie hydraulische magneten van Dehaco  is bij uitstek 
inzetbaar voor het verhandelen en scheiden van ferro-schroot 
�UHF\FOLQJ��HQ��NDQ�JHPRQWHHUG�ZRUGHQ�DDQ�PHW�HHQ�K\GUDXOLVFK�
circuit uitgeruste graafmachines in de klasse 10 tot 35 ton. Deze 
krachtige magneten kunnen aan een groot aantal machines 
gekoppeld worden, waarbij het aanleggen van extra bedrading 
niet nodig is.
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55. Magneten

DMH 80-HY /  10 - 15 ton

DMH 80-HY

Gewicht ����NJ

Vermogen 3.2 kW

Spanning 220 V

Oliestroom ��������O�PLQ

Diameter ����PP

DMH 100-HEH /  15 - 25 ton

DMH 125-HEH /  25 - 32 ton

DMH 150-HEH /  32 - 35 ton

DMH 100-HEH

Gewicht 1100 kg

Vermogen 5.5 kW

Spanning 220 V

Oliestroom ���������O�PLQ

Diameter 1050 mm

DMH 125-HEH

Gewicht �����NJ

Vermogen ����N:

Spanning 220 V

Oliestroom ���������O�PLQ

Diameter 1250 mm

DMH 150-HEH

Gewicht �����NJ

Vermogen 11 kW

Spanning 220 V

Oliestroom ���������O�PLQ

Diameter 1500 mm
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6. Aanbouwfrezen

Hydraulische frezen worden onder andere gebruikt voor het 
graven van sleuven bij de aanleg van leidingen, kabels of 
drainage, tunnelbouw en het delven van mijnschachten. Maar 
ook bij sloopwerkzaamheden en renovatie van gebouwen zijn 
deze sterke frezen uitstekend inzetbaar. 

De hydraulische frezen serie is geschikt voor graafmachines in de 
NODVVH�YDQ�����WRW�]HOIV����WRQ�HQ�NDQ�HHQYRXGLJ�HQ�VQHO�ZRUGHQ�
gekoppeld aan het circuit voor sloophamers, scharen of grijpers. 
De frezen hebben een geïntegreerd hydraulisch veiligheidsventiel 
en op zwaar werk berekende afdichtingen en lagers. De direct 
aangedreven motor zorgt voor een hoog vermogen, waarbij de 
uiteindelijke prestatie van elke frees afhangt van de hydraulische 
afstelling van de betreffende graafmachine.
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66. Aanbouwfrezen

TF 200 /  3 - 6 ton

TF 400 /  6 - 12 ton

TF 600 /  9 - 16 ton

TF 200

Gewicht 300 kg

Breedte ����PP

Oliestroom ��������O�PLQ

Werkdruk 350 - 200 bar

TF 400

Gewicht ����NJ

Breedte ����PP

Oliestroom ���������O�PLQ

Werkdruk 350 - 200 bar

TF 600

Gewicht ����NJ

Breedte ����PP

Oliestroom ���������O�PLQ

Werkdruk 350 - 200 bar
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TF 800 /  14 - 21 ton

TF 800

Gewicht 1035 kg

Breedte ����PP

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk 350 - 200 bar

TF 1000 /  20 - 34 ton

TF 2000 /  28 - 45 ton

TF 3000 /  40 - 60 ton

TF 1000

Gewicht �����NJ

Breedte ����PP

Oliestroom 150 - 250 l/min

Werkdruk 350 - 210 bar

TF 2000

Gewicht 2240 kg

Breedte 1100 mm

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk 400 - 210 bar

TF 3000

Gewicht �����NJ

Breedte 1300 mm

Oliestroom ����������O�PLQ

Werkdruk 400 - 210 bar
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7. Trommelzeven

De roterende Dehaco MVR trommelzeven, geschikt voor 
graafmachines in de klasse 2 tot 35 ton, maken  zeef-, sorteer-, 
meng- en reinigingswerkzaamheden sneller en makkelijker. 

De MVR trommelzeef wordt primair gebruikt voor het selecteren 
van materiaal ten behoeve van vergruizen. Maar met de 
diverse aanvullend beschikbare trommels is het mogelijk in 
verschillende gradaties te zeven, waardoor de trommelzeef ook 
uitstekend ingezet kan worden bij het selecteren van sloopafval, 
sorteren van puin en grond, uitbreken van straatwerk, reinigen 
van materialen, mengen van compost en schoonhouden van 
stranden. De diverse trommels zijn snel en eenvoudig te 
wisselen.
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77. Trommelzeven

MVR 600 /  2 - 4 ton

MVR 600

Gewicht 300 kg

Capaciteit 0.2 m3

Oliestroom 34 - 40 l/min

Werkdruk ���������EDU

MVR 800 /  4 - 7 ton

MVR 1000 /  5 - 9 ton

MVR 1200 /  8 - 16 ton

MVR 800

Gewicht 400 kg

Capaciteit 0.3 m3

Oliestroom ��������O�PLQ

Werkdruk ���������EDU

MVR 1000

Gewicht 550 kg

Capaciteit 0.45 m3

Oliestroom ��������O�PLQ

Werkdruk 100 - 120 bar

MVR 1200

Gewicht ����NJ

Capaciteit ����P3

Oliestroom ��������O�PLQ

Werkdruk 120 - 140 bar
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MVR 1500 /  15 - 25 ton

MVR 1500

Gewicht 1500 kg

Capaciteit 1.0 m3

Oliestroom ���������O�PLQ

Werkdruk 100 - 250 bar

MVR 1800 /  24 - 35 ton

MVR 1800

Gewicht 2400 kg

Capaciteit 1.5 m3

Oliestroom ���������O�PLQ

Werkdruk 100 - 250 bar
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8. Palenkrakers

Dehaco’s serie hydraulische palenkrakers bestaat uit diverse 
varianten en is geschikt voor graafmachines in de klasse van 10 
tot 35 ton. De palenkrakers worden ingezet voor het verpulveren 
YDQ��JHZDSHQG��EHWRQQHQ�KHLSDOHQ��GLH�GH�IXQGHULQJ�YDQ�
gebouwen en andere constructies moeten vormen. Er zijn 
verschillende palenkrakers voor zowel vierkante als ronde 
heipalen leverbaar.

Ronde palen (RPB-serie)
De Dehaco RPB palenkrakers voor ronde betonnen palen zijn 
opgebouwd uit een systeem van koppelbare segmenten. Binnen 
GLW�XLWHUVW�pH[LEHOH�V\VWHHP�NXQQHQ�VHJPHQWHQ��DO�QDDU�JHODQJ�
de dikte van de te kraken palen, eenvoudig toegevoegd of 
weggelaten worden. De palenkrakers voor ronde palen, geschikt 
YRRU�JUDDIPDFKLQHV�LQ�GH�NODVVH�YDQ����WRW����WRQ��OLFKWH�C/
�
VHULH��HQ���������WRQ��]ZDUH�C+
�VHULH���]LMQ�YRRU]LHQ�YDQ�HHQ�
geïntegreerde cilinderbescherming en worden geleverd met een 
serie cilinderconische en vierkante beitels in drie verschillende 
lengtes.

Vierkante palen (SPB-serie)
De SPB-serie palenkrakers is bij uitstek geschikt voor het 

verpulveren van vierkante palen en zeer eenvoudig aan te sluiten op graafmachines in de klasse van 10 tot 20 
ton. Deze palenkrakers hebben een laag eigen gewicht, een hoog verpulverend vermogen én zijn nauwelijks 
slijtagevoelig. Dit houdt de onderhoudskosten laag en de levensduur lang. 

Scharnierende en kokervormige constructie (DGR-serie)
De DGR hydraulische palenkrakers zijn multifunctioneel en tijdbesparend; niet alleen leveren zij met de 
scharnierende constructie van de beitels een optimale manier van kraken met minimale kans op verkeerd 
gekraakte palen, maar de kokervormige constructie van deze serie palenkrakers houdt het losgetrokken deel 
van de vierkante paal bovendien vast, waardoor het overtollige puin heel eenvoudig en direct afgevoerd kan 
worden. De palenkrakers uit de DGR-serie zijn, met een laag eigen gewicht en een hoog verpulverend vermogen,  
eenvoudig vanuit de cabine van de graafmachine te bedienen en geschikt voor de klasse van 20 tot 25 ton.
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88. Palenkrakers

RPB-L6 350-450 /  10 - 15 ton

PRB-L6 350-450

Gewicht 1000 kg

Max. diameter paal 350 - 450 mm

Werkdruk 320 - 350 bar

Oliestroom 150 l/min.

Aantal elementen �

RPB-L7 500-600 /  10 - 15 ton

RPB-L8 650-750 /  15 - 20 ton

RPB-L9 800-900  /  15 - 20 ton

RPB-L7 500-600

Gewicht �����NJ

Max. diameter paal ����������PP

Werkdruk 320 - 350 bar

Oliestroom ����O�PLQ�

Aantal elementen �

RPB-L8 650-750

Gewicht 1330 kg

Max. diameter paal ����������PP

Werkdruk 320 - 350 bar

Oliestroom 200 l/min.

Aantal elementen �

RPB-L9 800-900

Gewicht �����NJ

Max. diameter paal ����������PP

Werkdruk 320 - 350 bar

Oliestroom 225 l/min.

Aantal elementen �
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RPB-H8 750-900 /  20 - 25 ton

RPB-H8 750-900

Gewicht 2000 kg

Max. diameter paal ����������PP

Werkdruk 320 - 350 bar

Oliestroom 200 l/min.

Aantal elementen �

RPB-H9 900-1050 /  20 - 25 ton

RPB-H10 1100-1250 /  25 - 30 ton

RPB-H11 1250-1400   /  25 - 30 ton

RPB-H9 900-1050

Gewicht 2250 kg

Max. diameter paal �����������PP

Werkdruk 320 - 350 bar

Oliestroom 225 l/min.

Aantal elementen �

RPB-H10 1100-1250

Gewicht 2500 kg

Max. diameter paal 1100 - 1250 mm

Werkdruk 320 - 350 bar

Oliestroom 250 l/min.

Aantal elementen 10

RPB-H11 1250-1400

Gewicht 3100 kg

Max. diameter paal 1250 - 1400 mm

Werkdruk 320 - 350 bar

Oliestroom ����O�PLQ�

Aantal elementen 11
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88. Palenkrakers

RPB-H12 1450-1600 /  30 - 35 ton

RPB-H12 1450-1600

Gewicht �����NJ

Max. diameter paal ������������PP

Werkdruk 320 - 350 bar

Oliestroom 300 l/min.

Aantal elementen 12

RPB-H13 1650-1800  /  30 - 35 ton

SPB-L 350-500 /  10 - 15 ton

SPB-L 500-650 /  10 - 15 ton

RPB-H13 1650-1800

Gewicht �����NJ

Max. diameter paal ������������PP

Werkdruk 320 - 350 bar

Oliestroom 325 l/min.

Aantal elementen 13

SPB-L 350-500

Gewicht ����NJ

Max. diameter paal 350 -  500 mm

Werkdruk 320 - 350 bar

Oliestroom 100 l/min.

Aantal elementen 4 + 4

SPB-L 500-650

Gewicht 1000 kg

Max. diameter paal ����������PP

Werkdruk 320 - 350 bar

Oliestroom 200 l/min.

Aantal elementen 4 + 4
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SPB-L 650-800 /  15 - 20 ton

SPB-L 650-800

Gewicht 1100 kg

Max. diameter paal ����������PP

Werkdruk 320 - 350 bar

Oliestroom 200 l/min.

Aantal elementen 4 + 4

DGR 35 /  15 - 18 ton

DGR 40 /  17 - 19 ton

DGR 50 /  20 - 25 ton

DGR 35

Gewicht �����NJ

Max. diameter paal ����������PP

Werkdruk 250 bar

Oliestroom ����O�PLQ�

DGR 40

Gewicht 2200 kg

Max. diameter paal 230 - 400 mm

Werkdruk 250 bar

Oliestroom 200 l/min.

DGR 50

Gewicht �����NJ

Max. diameter paal ����������PP

Werkdruk 250 bar

Oliestroom 225 l/min.
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9. Rippertanden

De serie rippertanden van Dehaco is speciaal ontwikkeld voor 
zware opbreekwerkzaamheden zoals het openbreken van 
asfaltlagen, betonconstructies en rotsbodems. Deze rippertanden 
zijn zeer krachtig, geschikt voor graafmachines in de klasse 
YDQ���WRW�]HOIV����WRQ�HQ�YRRU]LHQ�YDQ�HHQ�KRRJZDDUGLJH�HQ�
verwisselbare tand.
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99. Rippertanden

DRT 250 /  9 - 13 ton

DRT 250

Gewicht 250 kg

Radius 1000 / 1100 mm

Type tand 2UFD����35

DRT 300 /  11 - 16 ton

DRT 400 /  17 - 22 ton

DRT 550  /  23 - 26 ton

DRT 300

Gewicht 300 kg

Radius 1000 / 1100 mm

Type tand 2UFD����35

DRT 400

Gewicht 400 kg

Radius 1200 / 1350 mm

Type tand 2UFD����35

DRT 550

Gewicht 550 kg

Radius 1300 mm

Type tand Orca 32 PR
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DRT 650 /  27 - 30 ton

DRT 650

Gewicht ����NJ

Radius 1300 / 1400 mm

Type tand Orca 32 PR

DRT 900 /  31 - 38 ton

DRT 1400 /  40 - 50 ton

DRT 900

Gewicht ����NJ

Radius 1300 / 1400 mm

Type tand Orca 32 PR

DRT 1400

Gewicht 1400 kg

Radius ������������PP

Type tand Orca 34 PR
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10. Compressoren

'H�RQGHUKRXGVYULHQGHOLMNH�HQ�]HHU�EHWURXZEDUH�VHULH�.DHVHU�
02%,/$,5�FRPSUHVVRUHQ�YDQ�'HKDFR��OHYHUEDDU�PHW�HQ�
zonder generator, is ontwikkeld om diverse machines en 
gereedschappen aan te drijven. De mobiele compressoren 
worden standaard geleverd met een PE-kap en beschikken alle 
RYHU�URWRUHQ�PHW�KHW�HQHUJLH]XLQLJH�6,*0$�352),(/��(HQ�H[WHUQH�
persluchtnakoeler voor koele, condensaatvrije perslucht is 
bovendien optioneel leverbaar. 

'H�NOHLQVWH�XLWYRHULQJHQ�LQ�GH�VHULH�02%,/$,5�FRPSUHVVRUHQ�
zijn gemaakt om gereedschappen als persluchtbeitels, - hamers, 
-boormachines, -zagen, -moersleutels, -slijpers of raketboren 
aan te drijven, waarbij de uitvoering met een werkdruk van 
15 bar ook zeer geschikt is voor lektesten of het leggen van 
glasvezelkabels zonder hiervoor een sleuf te moeten graven.

Veilig
Alle compressoren zijn zeer eenvoudig te bedienen, goed 
toegankelijk en veilig om mee te werken. De installatie wordt 
namelijk volledig automatisch bewaakt en bij eventuele fouten 
direct uitgeschakeld.

Lange levensduur en antivriesregeling
Dankzij de uiterst nauwkeurig afgestelde wentellagers en de nauwgezette fabricage wordt een lange 
levensduur van elke compressor gegarandeerd. Om de persluchtwerktuigen tegen bevriezing te beschermen, 
]LMQ�GH�FRPSUHVVRUHQ�PHW�FDSDFLWHLWHQ�YDQ���WRW�����P��PLQ�ERYHQGLHQ�YRRU]LHQ�YDQ�GH�JHSDWHQWHHUGH�
.$(6(5�DQWLYULHVUHJHOLQJ��GLH�GH�EHGULMIVWHPSHUDWXXU�YDQ�GH�LQVWDOODWLH�DXWRPDWLVFK�DIVWHPW�RS�GH�
omgevingstemperatuur. Ook dit zorgt voor een langere levensduur en verhoogt de bedrijfszekerheid van 
persluchtwerktuigen.
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1010. Compressoren

Kaeser M 13

M 13

Gewicht 202 kg

Capaciteit �����������������P3/min

Werkdruk �����������EDU

Motor type +RQGD�*;����%HQ]LQH

Materiaal behuizing PE

Kaeser M 17

Kaeser M 20

M 17

Gewicht 204 kg

Capaciteit ��������P3/min

Werkdruk 15 bar

Motor type +RQGD�*;����%HQ]LQH

Materiaal behuizing PE

M 20

Gewicht ����NJ

Capaciteit 2 m3/min

Werkdruk ��EDU

Motor type .XERWD�'����'LHVHO

Materiaal behuizing Choice of metal or PE

Kaeser M 27

M 27

Gewicht ����NJ

Capaciteit ����P3/min

Werkdruk ��EDU

Motor type .XERWD�'�����'LHVHO

Materiaal behuizing Choice of metal or PE
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Kaeser M 31

M 31

Gewicht ����NJ

Capaciteit �����������������P3/min

Werkdruk �����������EDU

Motor type .XERWD�'�����7�'LHVHO

Materiaal behuizing Metaal of PE naar keuze

Kaeser M 43

Kaeser M 45

M 43

Gewicht ����NJ

Capaciteit 4.2 m3/min

Werkdruk ��EDU

Motor type .XERWD�9�����7�'LHVHO

Materiaal behuizing Metaal of PE naar keuze

M 45

Gewicht ����NJ

Capaciteit 4.2/4.15 m3/min

Werkdruk �����EDU

Motor type .XERWD�9�����'LHVHO

Materiaal behuizing Metaal

Kaeser M 50

M 50

Gewicht ����NJ

Capaciteit 5 m3/min

Werkdruk ��EDU

Motor type .XERWD�9�����7�'LHVHO

Materiaal behuizing Metaal of PE naar keuze
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1010. Compressoren

Kaeser M 52

M 52

Gewicht 1225 kg

Capaciteit 5.2 m3/min

Werkdruk ��EDU

Motor type .XERWD�9�����'LHVHO

Materiaal behuizing Metaal

Kaeser M 57

Kaeser M 57 Utility

M 57

Gewicht 1225 kg

Capaciteit ����P3/min

Werkdruk ��EDU

Motor type .XERWD�9�����'LHVHO

Materiaal behuizing Metaal

M 57 Utility

Gewicht ����NJ

Capaciteit 5.1 m3/min

Werkdruk ��EDU

Motor type .XERWD�9�����'LHVHO

Materiaal behuizing Metaal

Kaeser M 64

M 64

Gewicht 1230 kg

Capaciteit ��������P3/min

Werkdruk �����EDU

Motor type .XERWD�9�����7�'LHVHO

Materiaal behuizing Metaal
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Kaeser M 80

M 80

Gewicht �����NJ

Capaciteit ����������������P3/min

Werkdruk �����������EDU

Motor type .XERWD�9�����',�7�'LHVHO

Materiaal behuizing Metaal

Kaeser M 100

Kaeser M 122

M 100

Gewicht �����NJ

Capaciteit �����������������P3/min

Werkdruk �����������EDU

Motor type .XERWD�9�����',�7�'LHVHO

Materiaal behuizing Metaal

M 122

Gewicht �����NJ

Capaciteit ������������������P3/min

Werkdruk ���������������EDU

Motor type 'HXW]�7&'����/���'LHVHO

Materiaal behuizing Metaal
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11. Tapijtstrippers

Sloop- en recyclingwerkzaamheden bestaan niet altijd uitsluitend 
uit het slopen en verwijderen van groot en grof materiaal van 
gebouwen. Vaak ook moet het betreffende gebouw eerst van 
binnen gesloopt worden, voordat er begonnen kan worden met 
het ontmantelen of renoveren van het gebouw zelf. 

Ook voor dergelijke inpandige werkzaamheden heeft 
Dehaco de juiste machines ontwikkeld. Zoals de serie 
vloeren- en tapijtstrippers, bestaande uit twee ‘loopversies’ 
HQ�HHQ�HOHNWULVFKH�UXSVVWULSSHU��'H]H�HIoFL¼QWH�HQ�]HHU�
gebruiksvriendelijke vloerenstrippers zijn uitermate geschikt 
voor het snel verwijderen van op beton of hout verlijmde 
vloerbedekking als tapijt, vinyl of linoleum en zorgen er daarbij 
voor, dat de ondergrond in uitstekende staat blijft. 

Voor- en achteruitstand
De compacte en eenvoudig bedienbare ‘loopversies’ DTS 100 en 
'76�����YORHUHQVWULSSHUV�]LMQ�GRRU�KXQ�YRRU��HQ�DFKWHUXLWVWDQG�
bij uitstek geschikt voor de kleinere ruimtes. Bovendien is 
het geluids- en trillingsniveau van deze vloerenstrippers 
minimaal, wat ze ook zeer geschikt maar voor de renovatie van 
kantoorpanden, waarbij de kantoormedewerkers nog aanwezig 

zijn. Tijdens de renovatiewerkzaamheden kan er dus gewoon ongestoord worden doorgewerkt.

Bestuurder
Het verwijderen van grotere tapijt- en zeiloppervlakken of sportvloeren is de specialiteit van de elektrische 
rupsvloerstripper. De ‘bestuurder’ neemt gewoonweg plaats op de stripper en kan deze zo op een ergonomisch 
verantwoorde en uiterst gebruiksvriendelijke wijze door middel van knoppen en handles bedienen. Deze 
professionele vloerstripper is voorzien van een rupsonderstel, waardoor een stabiele loop wordt gegarandeerd. 
Het in hoogte instelbare trillend-stekende mes schraapt vervolgens zeer eenvoudig de restlaag van de 
ondergrond.
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1111. Tapijtstrippers

DTS 100 Tapijtstripper

DTS 100

Gewicht ���NJ

Spanning 230 / 110 Volt

Vermogen �����N:

Werkbreedte 250 mm

Toerental stripmotor �����USP

DTS 170 Tapijtstripper

DTS Rupsstripper

DTS 170

Gewicht ����NJ

Spanning 230 / 110 Volt

Vermogen �����N:

Werkbreedte 350 mm

Toerental stripmotor �����USP

DTS Rupsstripper

Gewicht ����NJ

Spanning ����9������$

Vermogen �����N:

Werkbreedte 350 mm

Max. snelheid 50 m/min
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12. Pneumatische gereedschappen

Of er nu lichte of zware, kleinschalige of grotere 
sloopwerkzaamheden verricht moeten worden; Dehaco heeft een 
ruim assortiment pneumatische handhamers, palenrammers en 
steelhamers, die bij al deze werkzaamheden uitstekend inzetbaar 
zijn. De krachtige handhamers, met een netto gewicht tussen 
����HQ������NJ�]LMQ�ERYHQGLHQ�]HHU�JHVFKLNW�YRRU�SURMHFWHQ�DOV�
asfaltreparaties en het voorboren van chemische ankers. 

Vloerbedekking, asfalt en beschoeiingen
De veelzijdige pneumatische steelhamers, met hun lange 
handvaten voor een optimale werkhouding, zijn juist bij uitstek 
toepasbaar bij het losmaken van tegels, verwijderen van 
vloerbedekking, afsteken van steen en asfalt, renovatie van 
YRHJZHUN�HQ�KRXWEHZHUNLQJ��0HW������VODJHQ�SHU�PLQXXW�]LMQ�GH�
pneumatische palenrammers van Dehaco het ideale gereedschap 
voor het in de grond drijven van diverse soorten palen ten 
behoeve van bijvoorbeeld hekwerken en beschoeiingen.

Boren en slopen zonder te tillen
Ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij het gebruik 
van de pneumatische handhamers heeft Dehaco de absorptie 
balancer ontwikkeld. De pneumatische hand- of boorhamer kan 

aan dit unieke verrijdbare frame, met een in hellingshoek en hoogte verstelbare giek, worden opgehangen, 
ZDDUQD�GH��VORRS�ZHUN]DDPKHGHQ�YHUULFKW�ZRUGHQ��]RQGHU�GH�KDPHU�PHW�GH�KDQG�WH�WLOOHQ��%LMNRPHQG�DUER�
technisch voordeel hierbij is, dat de trillingen van de hamer tijdens de werkzaamheden minder aan de handen 
en armen worden doorgegeven.
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1212. Pneumatische gereedschappen

DHC 8F Pneumatische sloophamer

DHC 8F

Gewicht ����NJ

Insteek 5RXQG����[����PP

Luchtverbruik 1.10 m3/min

Slagen per minuut ����

Lengte ����PP

DHC 8FH Pneumatische sloophamer

DHC 12E Pneumatische sloophamer

DHC 8FH

Gewicht ����NJ

Insteek +H[����[����PP

Luchtverbruik 1.10 m3/min

Slagen per minuut ����

Lengte ����PP

DHC 12E

Gewicht 12 kg

Insteek 5RQG����[����PP

Luchtverbruik 1.20 m3/min

Slagen per minuut ���

Lengte ����PP

DHC 12ES Pneumatische sloophamer

DHC 12ES

Gewicht �����NJ

Insteek 5RQG����[����PP

Luchtverbruik 1.20 m3/min

Slagen per minuut ���

Lengte ����PP
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DHC 12S Pneumatische sloophamer

DHC 12S

Gewicht �����NJ

Insteek 5RQG����[����PP

Luchtverbruik 1.20 m3/min

Slagen per minuut ���

Lengte ����PP

DHC 17E Pneumatische sloophamer

DHC 20E Pneumatische sloophamer

DHC 17E

Gewicht �����NJ

Insteek +H[����[����PP

Luchtverbruik 1.40 m3/min

Slagen per minuut ����

Lengte ����PP

DHC 20E

Gewicht 20.3 kg

Insteek +H[����[�����PP

Luchtverbruik 1.40 m3/min

Slagen per minuut ����

Lengte ����PP

DHC 23E Pneumatische sloophamer

DHC 23E

Gewicht �����NJ

Insteek +H[����[�����PP

Luchtverbruik 1.40 m3/min

Slagen per minuut ���

Lengte ����PP
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1212. Pneumatische gereedschappen

DVA Absorptie balancer

DVA Absorptie balancer

Gewicht ����NJ

Werkbereik 0 - 2000 mm

Werkhoogte 0 - 2500 mm

Max. gewicht hamer 23 kg

Afmetingen transport �����[�����[�����PP��O[E[K�

Palenrammer X240

Pole rammer X240

Gewicht ���NJ�

Werkdruk ����EDU

Luchtverbruik 1.50 m3/min

Stalen palenhuls ���PP��LQZHQGLJ�����PP�

Slagen per minuut ����
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Scrap’ air 24 Stripping

Scrap’ air 24 Stripping

Gewicht ����NJ

Verbruik 210 l/min.

Scrap’ air 38 Floor coverings

Scrap’ air 55 Demolition

Scrap’ air 38 Floor coverings

Gewicht ����NJ

Verbruik 250 l/min.

Scrap’ air 55 Demolition

Gewicht ����NJ

Verbruik 300 l/min.

Luchtslang

Luchtslang 25 m

Lengte 25 meter

Incl. klauwkoppelingen
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1212. Pneumatische gereedschappen

Lubro Star olienevelaar 4l (draagbaar)

Capaciteit 4 liter

Max. werkdruk 10 bar

Max. capaciteit 

compressor
4 m3/min

Lubro Star olienevelaar 8l (draagbaar)

Lubro Star olie

Capaciteit ��OLWHU

Max. working pressure 10 bar

Max. capaciteit 

compressor
��P3/min

Lubro Star oil

Gewicht 10 kg

Beitels

Dehaco levert een uitgebreid assortiment beitels behorende bij de 
pneumatische gereedschappen. Hieronder een overzicht van de 
leverbare beitels:
1. Puntbeitel
2. Vlakbeitel
3. Breedvlakbeitel
4. Gebogen beitel
5. Betonspade
��� Vlakspade
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13. Stofbeheersingsmachines

Uit milieu- en arbotechnisch oogpunt wordt het beheersen van 
stof, dat vrijkomt bij renovatiewerkzaamheden en het bouwen 
of slopen van gebouwen, een steeds belangrijker onderdeel van 
deze werkzaamheden. 

Dehaco is al jarenlang toonaangevend in het ontwikkelen van 
zeer gebruiksvriendelijke nevelaars, die kunnen worden ingezet 
bij uiteenlopende projecten, waar stofbeheersing vereist is. Deze 
De-Dust nevelaars zijn licht, eenvoudig verplaatsbaar en zowel 
binnen als buiten inzetbaar. De De-Dust serie bestaat zowel uit 
nevelaars, die zijn voorzien van een watertank als machines, die 
op de waterleiding kunnen worden aangesloten.

Maatwerkoplossingen
De krachtige ventilator en speciale nozzles op de De-Dust 
nevelkanonnen zorgen ervoor, dat het waterverbruik tot een 
PLQLPXP�EHSHUNW�EOLMIW��WHUZLMO�HU�WRFK�HHQ�JRHGH�HQ�oMQH�QHYHO�
YRRU�VWRIELQGLQJ�NDQ�ZRUGHQ�JHFUH¼HUG��%RYHQGLHQ�]LMQ�GH�
QHYHONDQRQQHQ����Ë�URWHHUEDDU�HQ�]HHU�pH[LEHO��GDQN]LM�GH�QDDU�
wens in te stellen werphoek. Tel daar de optioneel verkrijgbare 
afstandsbediening en diverse maatwerkoplossingen bij op en de 
serie De-Dust nevelkanonnen van Dehaco is een groep machines, 

waar men voor stofbeheersing niet omheen kan.
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1313. Stofbeheersingsmachines

De-Dust Micro

De-Dust Micro

Gewicht ����JUDP

Waterverbruik 3 l/h

Inhoud watertank 20 l

Max. diameter hamer 40 mm

De-Dust Femto

De-Dust Pico

NB: De De-Dust Pico maakt gebruik van perslucht (Kaeser KC250/30).

De-Dust Femto

Gewicht 5 kg

Bereik 0 - 10 m

Spanning 230 V

Waterverbruik 1 - 20 l/h

Wateraansluiting Gardena®

De-Dust Pico

Gewicht 32 kg

Bereik ��P

Luchtdruk ��EDU

Waterverbruik ������O�K

Wateraansluiting Gardena®

De-Dust Nano

De-Dust Nano

Gewicht ���NJ

Bereik 0 - 20 m

Spanning 230 V

Waterverbruik �������O�K

Wateraansluiting Gardena®
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De-Dust Axo

Tevens leverbaar zonder onderstel.

De-Dust Hecto

7HYHQV�OHYHUEDDU�]RQGHU�RQGHUVWHO������NJ��

De-Dust Hecto

Gewicht 250 kg

Bereik 0 - 40 m

Spanning ����9

Waterverbruik 0 - 1000 l/h

Wateraansluiting *DUGHQDÌ�	�*(.$

De-Dust Tera 60

De-Dust Tera 60

Gewicht 550 kg

Bereik �������P

Spanning ����9

Waterverbruik 0 - 5000 l/h

De-Dust Tera 75

De-Dust Tera 75

Gewicht ����NJ

Bereik �������P

Spanning ����9

Waterverbruik 0 - 5000 l/h

De-Dust Axo

Gewicht ���NJ

Bereik 0 - 30 m

Spanning 230 V

Waterverbruik 0 - 200 l/h

Wateraansluiting Gardena®



'HKDFR�%�9�� v� .UXLVEDDN���� v� �����$-�/LVVHUEURHN��1/�� v�	����������������������� v��LQIR#GHKDFR�QO� v� ZZZ�GHKDFR�QO 103
 

1313. Stofbeheersingsmachines

De-Dust Tera 90

De-Dust Tera 90

Gewicht ����NJ

Bereik �������P

Spanning ����9

Waterverbruik 0 - 5000 l/h



104
 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1

'HoQLWLHV��WRHSDVVLQJVJHELHG

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

/HYHUDQFLHU��KHW�%0:7�OLG�GDW�JRHGHUHQ�HQ�RI�GLHQVWHQ�DDQELHGW

en levert;

$IQHPHU��GH�ZHGHUSDUWLM�YDQ�/HYHUDQFLHU�

1.2 Deze Voorwaarden gelden voor overeenkomsten - met in begrip van de handelingen 

voor het tot stand brengen van de overeenkomsten - voor het leveren van goederen 

en/of het verrichten van diensten en/of het tot stand brengen van een werk. Zij zijn 

ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgovereenkomsten. Voorts zijn 

]LM�YDQ�WRHSDVVLQJ�RS�DOOH�YRUPHQ�YDQ�GLHQVWYHUOHQLQJ�GRRU��HHQ�ZHUNQHPHU�YDQ�GH��

/HYHUDQFLHU�DDQ�HHQ��ZHUNQHPHU�YDQ�GH��$IQHPHU�ZHONH��HQLJV]LQV��YHUEDQG�KRXGW�PHW�

GH�KLHUYRRU�LQ�GH�HHUVWH�]LQ�JHQRHPGH�RYHUHHQNRPVWHQ��]RDOV�ELMYRRUEHHOG�KHW�NRVWHORRV�

YHUVWUHNNHQ�YDQ�WHFKQLVFK�DGYLHV��

1.3�'H]H�9RRUZDDUGHQ�JHOGHQ�H[FOXVLHI�LQ�GLH�]LQ��GDW�VSHFLoHNH�EHGLQJHQ�HQ�DOJHPHQH�

voorwaarden van de zijde van Afnemer niet gelden, behoudens indien en voorzover 

]LM�VFKULIWHOLMN�HQ�QDGUXNNHOLMN�GRRU�/HYHUDQFLHU�]LMQ�DDQYDDUG��(HQ�DIZLMNHQG�H��EHGLQJ�

�YRRUZDDUGH��JHOGW�RYHULJHQV�XLWVOXLWHQG�YRRU�KHW�JHYDO�PHW�KHW�RRJ�ZDDURS�GH�

afwijking is overeengekomen.

1.4 Indien bij koop/verkoop of ruil van een gebruikte machine en/of truck een 

“Garantieverklaring gebruikte machines of trucks” wordt afgegeven, gelden tevens 

de Voorwaarden uit die Garantieverklaring. Voor zover de Voorwaarden uit de 

Garantieverklaring afwijken van deze Voorwaarden, gaan de Voorwaarden uit de 

Garantieverklaring voor.

Artikel 2

$DQELHGLQJHQ��LQIRUPDWLHPDWHULDDO

2.1�7HQ]LM�XLWGUXNNHOLMN�DQGHUV�DDQJHJHYHQ��]LMQ�DOOH�DDQELHGLQJHQ�YDQ�/HYHUDQFLHU��LQ�

welke vorm ook gedaan, vrijblijvend in die zin, dat ook na aanvaarding door Afnemer van 

HHQ�DDQELHGLQJ�YDQ�/HYHUDQFLHU�/HYHUDQFLHU�EHYRHJG�LV�GH�DDQELHGLQJ�ELQQHQ�GULH�YROOH�

kalenderweken na de aanvaarding te herroepen.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vormen opgaven

HQ�VSHFLoFDWLHV�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�PDWHQ��FDSDFLWHLWHQ��SUHVWDWLHV

of resultaten in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten,

UHFODPHPDWHULDDO�H�G��VOHFKWV�EHQDGHULQJHQ��GLH�/HYHUDQFLHU�QLHW�ELQGHQ�

Artikel 3

/HYHULQJ��DIQDPHSOLFKW��WLMG�HQ�SODDWV�YDQ�OHYHULQJ�

overgang van risico en eigendom

3.1�/HYHUDQFLHU�LV�EHYRHJG�WRW�KHW�GRHQ�YDQ�GHHOOHYHUDQWLHV�

3.2 Afnemer is verplicht om goederen en diensten, waarvan levering

GRRU�/HYHUDQFLHU�LV�RYHUHHQJHNRPHQ��DI�WH�QHPHQ�HQ�ZHO�RS�KHW�WLMGVWLS�GDW�HQ�GH�

plaats die tussen partijen uit hoofde van de betreffende overeenkomst en/of deze 

Voorwaarden geldt.

3.3 De termijn voor levering of uitvoering vangt aan met het tot stand komen van 

GH�RYHUHHQNRPVW�RI��LQGLHQ�EHWDOLQJ�DDQ�/HYHUDQFLHU�YDQ�HHQ�EHGUDJ�YÂÂU�RI�ELM�KHW�

begin van de uitvoering van de overeenkomst is overeengekomen, op het moment dat 

YROOHGLJH�EHWDOLQJ�YDQ�GLW�EHGUDJ�LV�RQWYDQJHQ��,QGLHQ�/HYHUDQFLHU�YRRU�GH�XLWYRHULQJ�YDQ�

de overeenkomst mede afhankelijk is van de medewerking van Afnemer en Afnemer in 

diemedewerking omwelke reden dan ook tekort schiet, wordt de termijn voor uitvoering 

YHUOHQJG�PHW�]RYHHO�WLMG�DOV�/HYHUDQFLHU�UHGHOLMNHUZLMV�QRGLJ�KHHIW�RP�GH�GRRU�KHW�

tekortschieten van Afnemer veroorzaakte vertraging ongedaan te maken. Hetzelfde 

geldt, indien vertragingen in de uitvoering ontstaan als gevolg van verzoeken van of 

vanwege Afnemer of een overheidsinstantie tot wijziging, aanpassing of aanvulling van 

KHWJHHQ�LV�RYHUHHQJHNRPHQ��%RYHQGLHQ�NRPHQ�GH�H[WUD�NRVWHQ��GLH�YRRU�/HYHUDQFLHU�LQ�

verband met een vertraging als hiervoor genoemd ontstaan, voor rekening van Afnemer. 

/HYHUDQFLHU�JHUDDNW�SDV�ZHJHQV�WHUPLMQRYHUVFKULMGLQJ�LQ�YHU]XLP��LQGLHQ�$IQHPHU�QD�KHW�

verstrijken van de overeengekomen termijn schriftelijk een redelijke nadere termijn stelt 

���ZHONH�WHUPLMQ�HFKWHU�QLHW�NRUWHU�PDJ�]LMQ�GDQ�YHHUWLHQ�NDOHQGHUGDJHQ�JHUHNHQG�YDQDI�

GH�GDJ�YDQ�RQWYDQJVW�YDQ�GH�DDQ]HJJLQJ����HQ�/HYHUDQFLHU�RRN�ELQQHQ�GLH�QDGHUH�WHUPLMQ�

om hem toe te rekenen redenen niet aan zijn leveringsverplichting voldoet.

3.4�7HQ]LM�XLWGUXNNHOLMN�DQGHUV�RYHUHHQJHNRPHQ��YLQGW�DpHYHULQJ

SODDWV�LQ�GH�IDEULHN�RI�KHWPDJD]LMQ�YDQ�/HYHUDQFLHU�

3.5�+HW�ULVLFR�YRRU�HHQ�GRRU�/HYHUDQFLHU�WH�OHYHUHQ�]DDN�JDDW�EOLMYHQG�RS�$IQHPHU�RYHU�

ELM�DDQNRPVW�RS�GH�SODDWV�YDQ�DpHYHULQJ��,QGLHQ�RS�KHW�WXVVHQ�/HYHUDQFLHU�HQ�$IQHPHU�

JHOGHQGH�WLMGVWLS�YDQ�DpHYHULQJ�$IQHPHU�RP�QLHW�DDQ�/HYHUDQFLHU�WRH�WH�UHNHQHQ�

redenen niet afneemt, gaat het risico op dat tijdstip blijvend op Afnemer over. Alle 

NRVWHQ�LQ�YHUEDQG�PHW�EHZDULQJ�HQ�WUDQVSRUW��GLH�/HYHUDQFLHU�YDQDI�KHW�LQ�GH�YRULJH�]LQ�

JHQRHPGH�WLMGVWLS�YDQ�DpHYHULQJ�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�GH�]DDN�PRHW�PDNHQ��NRPHQ�JHKHHO�

voor rekening van Afnemer.

3.6�2RN�LQGLHQ�/HYHUDQFLHU�]LFK�WRW�KHW�YHUVFKDIIHQ�YDQ�HLJHQGRP�YDQ�HHQ�]DDN�KHHIW�

YHUSOLFKW��EOLMIW�RQGDQNV�GH�DpHYHULQJ�GH�HLJHQGRP�YDQ�GH�]DDN�ELM�/HYHUDQFLHU��WRWGDW�

/HYHUDQFLHU�YDQ�$IQHPHU�YROOHGLJH�EHWDOLQJ�KHHIW�RQWYDQJHQ�YDQ�KHWJHHQ�$IQHPHU�DDQ�

/HYHUDQFLHU�YHUVFKXOGLJG�LV�XLW�KRRIGH�YDQ�JHOHYHUGH�JRHGHUHQ�HQ�GLHQVWHQ�HQ�ZHJHQV�

KHW�WHNRUW�VFKLHWHQ�LQ�GH�YROGRHQLQJ�YDQ�KHWJHHQ�$IQHPHU�GHVZHJH�DDQ�/HYHUDQFLHU�

verschuldigd is. Afnemer mag zaken waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, 

slechts gebruiken binnen het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten. Hij mag echter 

die zaken niet vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkt zakelijke 

UHFKWHQ�EHODVWHQ��,QGLHQ�$IQHPHU�HQLJH�EHWDOLQJVYHUSOLFKWLQJ�QLHW�QDNRPW��LV�/HYHUDQFLHU�

bevoegd goederen, waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, zonder medewerking 

YDQ�$IQHPHU�WRW�]LFK�WH�QHPHQ��/HYHUDQFLHU�LV�QLHW�JHKRXGHQ�$IQHPHU�GH�VFKDGH�WH�

vergoeden, die deze in verband met de terugname lijdt. De kosten van het terugnemen 

en eventueel te gelde maken van de goederen komen geheel voor rekening van 

$IQHPHU��+HWJHHQ�/HYHUDQFLHU�QRJ�YDQ�$IQHPHU�KHHIW�WH�YRUGHUHQ��ZRUGW�YHUPLQGHUG�

PHW�GH�ZDDUGH�GLH�GH�WHUXJJHQRPHQ�JRHGHUHQ�YRRU�/HYHUDQFLHU�LQ�KHW�HFRQRPLVFK�

YHUNHHU�KHEEHQ��/HYHUDQFLHU�KRHIW�HFKWHU�QLPPHU�HHQ�ZDDUGH�DDQ�WH�KRXGHQ��GLH�KRJHU�

is dan de met Afnemer voor die goederen overeengekomen prijs.

Artikel 4

+DQGOHLGLQJ��LQVWUXFWLH

4.1�0HW�EHWUHNNLQJ�WRW�WH�OHYHUHQ�PDFKLQHV�HQ�LQVWDOODWLHV�]DO�/HYHUDQFLHU�$IQHPHU�LQ�GH�

vorm van een handleiding of instructieboek informatie over de constructie, werking en 

EHKDQGHOLQJ�YDQ�GH�PDFKLQHV�HQ�LQVWDOODWLHV�YHUVFKDIIHQ��LQ�JHYDO�YDQ�HHQ�1HGHUODQGVH�

NRSHU�YRRU�]RYHU�EHVFKLNEDDU�LQ�GH�1HGHUODQGVH�WDDO�

4.2 Afnemer heeft recht op kosteloze instructie, voor zover dat

bij de betreffende overeenkomst is afgesproken.

vastgesteld door de

Vereniging van Fabrikanten van en Handelaren in Bouwmachines,Magazijninrichtingen,

Wegenbouwmachines en Transportmiddelen B.M.W.T., gevestigd te ’s-Gravenhage.

*HGHSRQHHUG�WHU�*ULIoH�YDQ�GH�$UURQGLVVHPHQWVUHFKWEDQN�WH�
V�*UDYHQKDJH�RS���MDQXDUL�����
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Artikel 5

Tekeningen, programmatuur e.d.

5.1 $OOH�WHNHQLQJHQ��DIEHHOGLQJHQ��FDWDORJL��SURJUDPPDWXXU��VRIWZDUH��HQ�DQGHUH�

gegevens, voor zover niet zijnde een handleiding of instructieboek als in artikel 4 

bedoeld, die de ene partij aan de andere partij ter hand stelt, blijven aan de ene partij 

toebehoren en dienen op eerste verzoek van deze partij te worden teruggegeven. 

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming mogen genoemde gegevens niet 

worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven.

Artikel 6

3ULMV��DDQSDVVLQJ�YDQ�SULMV

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, omvat een opgegeven of overeengekomen 

prijs niet de BTW of enige andere in verband met de overeenkomst verschuldigde 

RYHUKHLGVKHIoQJ�HQ��LQ�JHYDO�/HYHUDQFLHU�YRRU�KHW�WUDQVSRUW�YDQ�]DNHQ�]RUJGUDDJW��RRN�

niet de kosten in verband met verpakking, emballage, transport en verzekering. De in de 

YRULJH�]LQ�JHQRHPGH�SRVWHQ�NDQ�/HYHUDQFLHU�DSDUW�YROOHGLJ�LQ�UHNHQLQJ�EUHQJHQ�

6.2�,QGLHQ�YRRU�/HYHUDQFLHU�GH�NRVWHQ�YRRU�KHW�XLWYRHUHQ�YDQ�GH�RYHUHHQNRPVW�KRJHU�

worden doordat voor de prijs van belang zijnde kostenfactoren als lonen, premies van 

sociale en andere verzekeringen, materialen, waarde van vreemde valuta e.d. na het 

PRPHQW�YDQ�GH�ODDWVWH��SULMV�DDQELHGLQJ�YDQ�/HYHUDQFLHU�]LMQ�JHVWHJHQ��LV�/HYHUDQFLHU�

gerechtigd die hogere kosten door prijsaanpassing aanvullend in rekening te brengen, 

althans voor zover die kosten te samen meer bedragen dan 0,5% van de

overeengekomen prijs.

6.3�,QGLHQ�WXVVHQ�/HYHUDQFLHU�HQ�$IQHPHU�HHQ�SULMV�LQ�HHQ�DQGHUH�YDOXWD�GDQ�GH�(XUR�

is overeengekomen en die andere valuta ten opzichte van de Euro in waarde daalt na 

KHW�PRPHQW�YDQ�GH�ODDWVWH��SULMV�DDQELHGLQJ�YDQ�/HYHUDQFLHU��LV�/HYHUDQFLHU�JHUHFKWLJG�

de prijs aan te passen voor zoveel als nodig is om de opgetreden waardedaling tot het 

moment van volledige betaling goed temaken.

Artikel 7

Betaling

7.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de overeengekomen 

prijs zonder enige korting en verrekening binnen drie weken na de op de desbetreffende 

factuur vermelde factuurdatum geheel te worden voldaan door bijschrijving op de 

GRRU�/HYHUDQFLHU�GDDUYRRU�RSJHJHYHQ�EDQNUHNHQLQJ��/HYHUDQFLHU�LV�EHYRHJG�RRN�YRRU�

deelleveranties facturen te zenden.

7.2�7HQ]LM�/HYHUDQFLHU�XLWGUXNNHOLMN�PHW�XLWVWHO�YDQ�EHWDOLQJ�KHHIW�LQJHVWHPG��LV�$IQHPHU�

niet gerechtigd de betaling van de prijs op te schorten om de reden dat het door 

/HYHUDQFLHU�JHOHYHUGH�RI�JHSUHVWHHUGH�QDDU�]LMQ�PHQLQJ�RQGHXJGHOLMN�LV�

7.3�9LQGW�EHWDOLQJ�QLHW�WLMGLJ�SODDWV�GDQ�LV�/HYHUDQFLHU��RQYHUPLQGHUG�]LMQ�RYHULJH�UHFKWHQ�

uit de wet of overeenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd 

tot:

a.  opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien   

 waarvan Afnemermet de betaling in gebreke is, alsmede van eventuele  

 andere overeenkomstenmet Afnemer;

b.  vergoeding van de schade als gevolg van de niet tijdige betaling, welke  

 vergoeding in ieder geval bestaat uit de wettelijke handelsrente   

� �DOV�EHGRHOG�LQ�DUWLNHO������D�%:�HQ�������OLG���%:���'H�UHQWH�ZRUGW�� �

 verbeurd vanaf het moment, waarop Afnemer in gebreke is met   

 betaling, tot het moment, waarop Afnemer geheel heeft voldaan wat   

� KLM�DDQ�/HYHUDQFLHU�YHUVFKXOGLJG�LV��7HONHQV�QD�DpRRS�YDQ�HHQ�MDDU�� �

 wordt de in de vorige zin bedoelde rente ook verschuldigd over   

 de reeds verbeurdemaar nog niet voldane rente;

c.  vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke   

laatste kosten geacht worden minimaal te bestaan uit 15% van hetgeen   

$IQHPHU�QLHW�WLMGLJ�KHHIW�EHWDDOG�HQ�/HYHUDQFLHU�RSYRUGHUW�

7.4�,QGLHQ�/HYHUDQFLHU�UHGHQ�KHHIW�WH�WZLMIHOHQ�DDQ�GH�QDNRPLQJ�GRRU�$IQHPHU�YDQ�

zijn betalingsverplichting - waarbij de navolgende omstandigheden aan de zijde van 

Afnemer in ieder geval een voldoende reden voor twijfel vormen: herhaalde nalatigheid 

in betaling, beslaglegging ten laste van Afnemer, surséance van

betaling, faillissement, gehele of gedeeltelijke staking van het bedrijf -, wordt al hetgeen 

$IQHPHU�DDQ�/HYHUDQFLHU�YHUVFKXOGLJG�LV�RSHLVEDDU�HQ�LV�/HYHUDQFLHU�EHYRHJG�GH�

nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat volledige betaling dan wel - naar 

JHQRHJHQ�YDQ�/HYHUDQFLHU���]HNHUKHLG�YRRU�GH�EHWDOLQJ�LV�RQWYDQJHQ��9LQGW�YROOHGLJH�

EHWDOLQJ�RI�JHQRHJ]DPH�]HNHUKHLGVWHOOLQJ�QLHW�ELQQHQ�YHHUWLHQ������NDOHQGHUGDJHQ�QD�

KHW�GDDUWRH�VWUHNNHQGH�YHU]RHN�SODDWV��GDQ�LV�/HYHUDQFLHU�EHYRHJG�RP�GH�EHWUHIIHQGH�

overeenkomst voor ontbonden te verklaren onverminderd zijn recht op vergoeding van 

geleden en/of nog te lijden schade.

Artikel 8

Overmacht

8.1�9RRU�/HYHUDQFLHU�JHOGHQ�DOV�RYHUPDFKW�RPVWDQGLJKHGHQ�YDQ�IHLWHOLMNH��MXULGLVFKH�

of andere aard, die - al dan niet voorzienbaar - buiten zijn schuld de tijdige 

nakoming van de overeenkomst verhinderen of bijzonder bezwaarlijk doen zijn. 

Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen; bedrijfsbezettingen; 

productieonderbrekingen als gevolg van machinebreuk, storingen in toevoer van 

energie en water of brand e.d.; import-, export- en productieverboden en andere 

overheidsmaatregelen; transportbelemmeringen; tekort schieten van toeleveranciers 

HQ�KXOSSHUVRQHQ��HHQ�HQ�DQGHU�YRRU�]RYHU�DDQ�/HYHUDQFLHU�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�GLH�

omstandigheden geen verwijt is temaken.

8.2 'RHW�]LFK�DDQ�GH�]LMGH�YDQ�/HYHUDQFLHU�HHQ�RPVWDQGLJKHLG�YDQ�RYHUPDFKW�YRRU��GDQ�

zal hij Afnemer hiervan met bekwame spoed in kennis stellen. Tenzij buiten twijfel is dat 

de overmachttoestand dertig volle werkdagen of langer gaat duren,

worden de verplichtingen, waarvan de nakoming door overmacht wordt verhinderd of 

YRRU�/HYHUDQFLHU�ELM]RQGHU�EH]ZDDUOLMN�ZRUGW��HQ�GH�GDDUWHJHQ�RYHUVWDDQGH��QRJ�QLHW�

nagekomen verplichtingen opgeschort. Zodra buiten iedere twijfel is dat de

overmachttoestand langer dan dertig volle werkdagen zal duren, of zodra de 

overmachttoestand langer dan dertig volle werkdagen heeft geduurd, is ieder der 

partijen bevoegd de overeenkomst, voor zover door overmacht getroffen, door middel 

van een tot de andere partij te richten schriftelijke verklaring te ontbinden. Voor zover 

Afnemer ter zake van de ontbonden overeenkomst of het ontbonden gedeelte daarvan 

UHHGV�EHWDOLQJHQ�KHHIW�JHGDDQ��RQWYDQJW�KLM�KHW�GRRU�KHP�EHWDDOGH�YDQ�/HYHUDQFLHU�

terug.

Artikel 9

Montage, installatie en/of inbedrijfstelling

9.1�,QGLHQ�/HYHUDQFLHU�]DNHQ�OHYHUW��GUDDJW�/HYHUDQFLHU�YRRU�GH�PRQWDJH��LQVWDOODWLH�

en/of inbedrijfstelling slechts zorg, indien en voor zover dat uitdrukkelijk is 

overeengekomen.

9.2 ,QGLHQ�HQ�YRRU�]RYHU�/HYHUDQFLHU�YRRU�GH�PRQWDJH��LQVWDOODWLH�HQ�LQEHGULMIVWHOOLQJ�]RUJ�

draagt, geldt het volgende:

D��� $IQHPHU�YHUOHHQW�DOOH�PHGHZHUNLQJ��GLH�QRGLJ�LV�RP�/HYHUDQFLHU�� �

 de montage, installatie en/of inbedrijfstelling tijdig en deugdelijk te   

� NXQQHQ��GRHQ��XLWYRHUHQ��+LM�GUDDJW�WLMGLJ�LQ�LHGHU�JHYDO�]RUJ�YRRU��� �

 een goede en veilige toegang tot de werkplek, zonodig ook buiten de   

 bij Afnemer gebruikelijke werktijden; de aanwezigheid van   

 vergunningen, voor zover voor de uitvoering van de werkzaamheden   

 vereist; een losplaats alsook voldoende opslagruimte, voor zover   

 nodig overdekt en afsluitbaar; de benodigde energie, water, brand-   

 en smeerstoffen en, tenzij anders wordt overeengekomen, de   

� EHQRGLJGH�ODGGHUV��VWHLJHUV�HQ�DQGHU�GRRU�/HYHUDQFLHU�DDQ�WH�ZLM]HQ�� �

 hulpmateriaal.

b.  Afnemer draagt er voor zorg, dat alle werkzaamheden, waarop door   

� /HYHUDQFLHU�ELM�GH�PRQWDJH��LQVWDOODWLH�HQ�RI�LQEHGULMIVWHOOLQJ�PRHW�ZRUGHQ��

� YRRUWJHERXZG�HQ�ZDDUYDQ�QLHW�LV�RYHUHHQJHNRPHQ�GDW�]LM�GRRU�/HYHUDQFLHU��

 worden uitgevoerd – bijvoorbeeld alle demontage    
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 werkzaamheden en alle elektricien- en loodgieterwerkzaamheden, alle grond-,  

 metsel-, fundatie-, timmer- en schilderwerk en verder alle andere 

 werkzaamheden van bouwkundige aard, tijdig en deugdelijk worden uitgevoerd.  

� $IQHPHU�SOHHJW�UHJHOPDWLJ�RYHUOHJ�PHW�/HYHUDQFLHU�HQ�YHUVFKDIW�KHP�DOOH��

 informatie nodig voor een goede afstemming op elkaar van de  wederzijdse  

 werkzaamheden.

c.  Afnemer verleent alle medewerking ter bewerkstelliging en   

 handhaving van de veiligheid op de werkplek, daarbij mede in acht   

 nemend de terzake geldende wettelijke en bedrijfsvoorschriften. In   

 het bijzonder draagt hij zorg voor voorzieningen in verband met brand.

Artikel 10

.ZDOLWHLW��NHXULQJ��KHUVWHO�YDQ�JHEUHNHQ��VHUYLFHEHXUWHQ

10.1�/HYHUDQFLHU�OHYHUW�JRHGHUHQ�HQ�YHUULFKW�ZHUN]DDPKHGHQ

die voldoen aan de kwaliteitseisen, die uitdrukkelijk zijn overeengekomen,

en aan de wettelijke voorschriften - met name die met betrekking tot bediening, gebruik 

RS�ZHJHQ�HQ�YHLOLJKHLG���GLH�WHQ�WLMGH�YDQ�GH�ODDWVWH�DDQELHGLQJ�YDQ�/HYHUDQFLHU�LQ�

1HGHUODQG�YDQ�NUDFKW�]LMQ��5DDNW�/HYHUDQFLHU�QD�GH�ODDWVWH�DDQELHGLQJ

YDQ�KHP�PDDU�YÂÂU�GH�DpHYHULQJ�EHNHQG�PHW�QLHXZH�UHOHYDQWH�ZHWWHOLMNH�YRRUVFKULIWHQ�

LQ�1HGHUODQG��GDQ�PHOGW�/HYHUDQFLHU�GDW�DDQ�$IQHPHU��,Q�RQGHUOLQJ�RYHUOHJ�YLQGW��

DDQSDVVLQJ�YDQ�GH�GRRU�/HYHUDQFLHU�WH�OHYHUHQ�SUHVWDWLH�SODDWV��'H

OHYHULQJVWHUPLMQ�ZRUGW�YRRU�]RYHHO�QRGLJ�DDQJHSDVW�HQ�GH�YRRU�/HYHUDQFLHU�XLW�GH�

aanpassing voortvloeiende extra-kosten komen voor rekening van Afnemer. Voor zover 

met betrekking tot te leveren goederen of te verrichten prestaties niet uitdrukkelijk 

kwaliteitseisen zijn overeengekomen, zal de kwaliteit van de te

leveren goederen en prestaties niet liggen beneden de goede gemiddelde

kwaliteit.

10.2 Voor zover een vergunning voor het bezit en/of gebruik van goederen is vereist, 

draagt Afnemer zelf zorg voor de verkrijging daarvan.

10.3 1D�DpHYHULQJ�YDQ�JRHGHUHQ�RI�QD�GH�PHGHGHOLQJ�YDQ�/HYHUDQFLHU�DDQ�$IQHPHU�GDW�

hij de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, dient Afnemer de goederen 

HQ�RI�ZHUN]DDPKHGHQ�WHQ�VSRHGLJVWH�PDDU�LQ�LHGHU�JHYDO�ELQQHQ�WLHQ������ZHUNGDJHQ�

QD�GH�DpHYHULQJ�RI�GH�PHGHGHOLQJ�YDQ�/HYHUDQFLHU�]RUJYXOGLJ�RS�YROOHGLJKHLG�HQ�

GHXJGHOLMNKHLG�WH�FRQWUROHUHQ��2S�WHNRUWHQ�HQ�RI�JHEUHNHQ����]LMQGH�LHGHU�QLHW�YROGRHQ�

DDQ�KHW�RYHUHHQJHNRPHQH����GLH�$IQHPHU�LQ�GH�LQ�GH�YRULJH�]LQ�JHQRHPGH�SHULRGH�ELM�

een zorgvuldige controle had kunnen ontdekken of die hij heeft ontdekt maar vervolgens 

QLHW�ELQQHQ�¹¹Q�HQ�WZLQWLJ������NDOHQGHUGDJHQ�QD�GH�DpHYHULQJ�RI�GH�PHGHGHOLQJ�YDQ�

/HYHUDQFLHU�VFKULIWHOLMN�DDQ�/HYHUDQFLHU�KHHIW�JHPHOG��NDQ�KLM�WHJHQRYHU�/HYHUDQFLHU�JHHQ�

beroep meer doen. Een en ander geldt ook in geval van deelleveringen.

10.4 Tekorten of gebreken, waarvan bij de in 10.3 bedoelde controle blijkt en die tijdig 

VFKULIWHOLMN�DDQ�/HYHUDQFLHU�]LMQ�JHPHOG��DOV�RRN�WHNRUWHQ�RI�JHEUHNHQ��GLH�ELM�GH�LQ������

bedoelde controle niet hadden kunnen worden ontdekt maar binnen zes maanden na de 

DpHYHULQJ�RI�GH�PHGHGHOLQJ�YDQ�/HYHUDQFLHU�DOVQRJ�DDQ�KHW�OLFKW�WUHGHQ�HQ�ELQQHQ�WLHQ�

�����NDOHQGHUGDJHQ�QD�GH�RQWGHNNLQJ�VFKULIWHOLMN�DDQ�/HYHUDQFLHU�ZRUGHQ�JHPHOG��]DO�

/HYHUDQFLHU�YRRU�]RYHHO�PRJHOLMN�RQJHGDDQ�PDNHQ�GRRU�DDQYXOOLQJ�RI�q�QDDU�]LMQ�NHX]H�q�

herstel of vervanging. Voor zover hierna in 10.5 niet anders wordt bepaald, geschiedt dat 

RQJHGDDQ�PDNHQ�YRRU�UHNHQLQJ�YDQ�/HYHUDQFLHU�

10.5 Met betrekking tot het ongedaan maken van tekorten en gebreken gelden verder 

nog de volgende bepalingen:

D��� /HYHUDQFLHU�]DO�]LFK�LQVSDQQHQ�RP�KHW�RQJHGDDQ�PDNHQ�]R�VSRHGLJ�DOV�ELM�GH��

� JHJHYHQ�RPVWDQGLJKHGHQ�PRJHOLMN�LV�XLW�WH��GRHQ��YRHUHQ��$IQHPHU�ELHGW�DOOH��

 daartoe vereiste medewerking.

E��� +HW�RQJHGDDQ�PDNHQ�JHVFKLHGW�]RYHHO�PRJHOLMN�RS�HHQ�GRRU�/HYHUDQFLHU��

 daartoe aan te wijzen plaats. De goederen reizen naar en van die plaats voor  

 rekening en risico van Afnemer.

F��� ,Q�JHYDO�YDQ�RQJHGDDQ�PDNHQ�EXLWHQ�1HGHUODQG�NRPHQ�RRN�GH�UHLV��HQ���

 verblijfkosten van hen, die onderzoek verrichten en het ongedaan maken  

 uitvoeren, voor rekening van Afnemer.

d.  Goederen of onderdelen, die bij vervanging vrij komen, worden automatisch  

� HLJHQGRPYDQ�/HYHUDQFLHU�

e.  Doen zich tekorten of gebreken voor met betrekking tot goederen, die   

� /HYHUDQFLHU�YDQ�GHUGHQ�KHHIW�YHUNUHJHQ��RI�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�� �

� ZHUN]DDPKHGHQ��GLH�/HYHUDQFLHU�GRRU�GHUGHQ�KHHIW�GRHQ�XLWYRHUHQ��GDQ����

 onverminderd het in 10.3 bepaalde - geschiedt het ongedaan maken   

 daarvan slechts kosteloos, voor zover de derde de kosten van ongedaan  

 maken voor zijn rekening neemt.

I��� $IQHPHU�KHHIW�JHHQ�UHFKW�MHJHQV�/HYHUDQFLHU�RS�RQJHGDDQ�PDNHQ�YDQ���

 tekorten en gebreken, waarvan aannemelijk is dat zij het gevolg   

 zijn van normale slijtage, van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik- van  

� JHEUXLN�QLHW�RYHUHHQNRPVWLJ�GH�EHVWHPPLQJ��RI�YDQ�KHW�QLHW��MXLVW��RSYROJHQ��

� YDQ�EHSDDOGH�DDQZLM]LQJHQ�GDQ�ZHO�LQVWUXFWLHV�YDQ�/HYHUDQFLHU�

J��� +HW�UHFKW�YDQ�$IQHPHU�MHJHQV�/HYHUDQFLHU�RS�RQJHGDDQ�PDNHQ�YDQ�WHNRUWHQ��

 en gebreken vervalt, wanneer Afnemer het ongedaan maken zonder   

� YRRUDIJDDQGH�WRHVWHPPLQJ�YDQ�/HYHUDQFLHU�]HOI�XLWYRHUW�RI�GRRU�HHQ�GHUGH��

 doet uitvoeren.

h.  Het zich voordoen van tekorten of gebreken vormt geen grond voor   

� RSVFKRUWLQJ�YDQ�GH�EHWDOLQJVYHUSOLFKWLQJ�YDQ�$IQHPHU�MHJHQV�/HYHUDQFLHU���

� .RPW�$IQHPHU�RRN�QD�HHQ�VFKULIWHOLMNH�DDQPDQLQJ�GDDUWRH�]LMQ�� �

 betalingsverplichting niet na, dan brengt dat verval van zijn recht op herstel  

 van tekorten en gebreken mee.

10.6 Indien Afnemer reclameert ter zake van een tekort of gebrek dat niet of slechts 

WHJHQ�YRRU�/HYHUDQFLHU�RQHYHQUHGLJ�KRJH�NRVWHQ�RQJHGDDQ�NDQ�ZRUGHQ�JHPDDNW��LV�

/HYHUDQFLHU�QLHW�WRW�KHW�RQJHGDDQ�PDNHQ�YDQ�KHW�JHEUHN�RI�WHNRUW�JHKRXGHQ��,Q�GDW

geval wordt de prijs voor het geleverde verminderd, welke vermindering zoveel mogelijk 

RS�EDVLV�YDQ�RYHUOHJ�WXVVHQ�/HYHUDQFLHU�HQ�$IQHPHU�HQ�PHW�LQDFKWQHPLQJ�YDQ�GH�ELM�

het sluiten van de betreffende overeenkomst gehanteerde eenheidsprijzen wordt 

vastgesteld, of kan de betreffende overeenkomst door ieder van de partijen schriftelijk 

voor ontbonden worden verklaard. Afnemer is uitsluitend gerechtigd de betreffende 

overeenkomst voor ontbonden te verklaren, indien het niet ongedaan te maken tekort 

of gebrek voor hem zo bezwaarlijk is dat ook ondanks een prijsvermindering handhaving 

van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hemkan worden gevergd. 

10.7�+HW�]LFK�YRRUGRHQ�YDQ�WHNRUWHQ�RI�JHEUHNHQ��WHQ�DDQ]LHQ�ZDDUYDQ�/HYHUDQFLHU�HHQ�

SOLFKW�WRW�RQJHGDDQPDNHQ�KHHIW��NDQ���EXLWHQ�KHW�LQ������JHQRHPGH�JHYDO���SDV�GDQ�HHQ�

grond voor ontbinding door Afnemer van de betrokken overeenkomst vormen, wanneer 

/HYHUDQFLHU�RRN�QD�HHQ�VFKULIWHOLMNH�DDQPDQLQJ�GDDUWRH�QDODDW�RP�ELQQHQ�HHQ�DOOH�

omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn het tekort of gebrek alsnog 

ongedaan temaken.

10.8 Afnemer heeft met betrekking tot te leveren voertuigen, machines en installaties 

recht op gratis onderhoudsbeurten, voor zover dat bij het sluiten van de betreffende 

overeenkomst is overeengekomen.

10.9 Iedere vordering van Afnemer ter zake van nakoming, vernietiging of ontbinding 

YDQ�GH�RYHUHHQNRPVW�YHUYDOW��LQGLHQ�KLM�QLHW�RS�UHFKWVJHOGLJH�ZLM]H�WHJHQ�/HYHUDQFLHU�

HHQ�UHFKWVYRUGHULQJ�DDQKDQJLJ�KHHIW�JHPDDNW�ELQQHQ�]HV�����PDDQGHQ��QDGDW�KLM�

overeenkomstig het in 10.3 en 10.4 bepaalde een tekort of gebrek tijdig heeft gemeld.

Artikel 11

Strijdmet industriële/intellectuele eigendomsrechten

11.1�/HYHUDQFLHU�LV�YHUSOLFKW�JRHGHUHQ�WH�OHYHUHQ��GLH�LQ�1HGHUODQG�JHHQ�LQEUHXN�PDNHQ�

RS�LQGXVWUL¼OH�RI�LQWHOOHFWXHOH�HLJHQGRPVUHFKWHQ�YDQ�GHUGHQ��:RUGW�$IQHPHU�GRRU�

HHQ�GHUGH�DDQJHVSURNHQ�LQ�YHUEDQG�PHW�VWULMG�LQ�1HGHUODQG�PHW�HHQ�LQGXVWULHHO�RI�

LQWHOOHFWXHHO�HLJHQGRPVUHFKW��GDQ�VWHOW�KLM�/HYHUDQFLHU�KLHUYDQ�RQYHUZLMOG�LQ�NHQQLV�HQ�

ODDW�KLM�DDQ�/HYHUDQFLHU�GH�EHKDQGHOLQJ�HQ�DIZLNNHOLQJ�YDQ�GH�DDQVSUDDN�YDQ�GH�GHUGH�

RYHU��$FKW�/HYHUDQFLHU�GH�DDQZH]LJKHLG�YDQ�VWULMG�LQ�1HGHUODQGPHW�HHQ�LQGXVWULHHO�

RI�LQWHOOHFWXHHO�UHFKW�DDQQHPHOLMN��GDQ�LV�/HYHUDQFLHU�JHUHFKWLJG�q�QDDU�]LMQ�NHX]H�HQ�



'HKDFR�%�9�� v� .UXLVEDDN���� v� �����$-�/LVVHUEURHN��1/�� v�	����������������������� v��LQIR#GHKDFR�QO� v� ZZZ�GHKDFR�QO ���
 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

overigens in overleg met Afnemer – om de inbreuk op te heffen door aanpassing of 

vervanging van de betrokken zaak of door verwerving van een licentie dan wel om de 

betrokken zaak terug te nemen tegen terugbetaling van de ervoor ontvangen koopprijs. 

De kosten van de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde komen 

YRRU�UHNHQLQJ�YDQ�/HYHUDQFLHU��GLH�YRRU�KHW�RYHULJH�QLHW�WRW�YHUJRHGLQJ�YDQ�HQLJH�VFKDGH�

is gehouden.

11.2 :DQQHHU�/HYHUDQFLHU�WHU�XLWYRHULQJ�YDQ�HHQ�RYHUHHQNRPVW�PHW�$IQHPHU�JHEUXLN�

maakt van tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer en een 

GHUGH�/HYHUDQFLHU�DDQVSUHHNW�ZHJHQV�LQEUHXN�RS�HHQ�LQGXVWULHHO�RI�LQWHOOHFWXHHO�UHFKW�

in verband met het gebruik van tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege 

$IQHPHU��VWHOW�KLM�$IQHPHU�KLHUYDQ�RQYHUZLMOG�LQ�NHQQLV��/HYHUDQFLHU�ODDW�GH�EHKDQGHOLQJ�

en afwikkeling van de aanspraak van de derde aan Afnemer over, die alle met de 

DDQVSUDDN�YDQ�GH�GHUGH�YHUEDQG�KRXGHQGH�NRVWHQ�YDQ�KHP]HOI�HQ�YDQ�/HYHUDQFLHU�

YRRU�]LMQ�UHNHQLQJ�QHHPW��/HYHUDQFLHU�LV�EHYRHJG�KHW]LM�GH�XLWYRHULQJ�YDQ�GH�EHWURNNHQ�

overeenkomst op te schorten in afwachting van het resultaat van het optreden van 

Afnemer tegenover de derde, hetzij de betrokken overeenkomst met onmiddellijke 

ingang te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 12

Aansprakelijkheid voor schade

12.1 9RRU�GH�DDQVSUDNHOLMNKHLG�YDQ�/HYHUDQFLHU�MHJHQV�$IQHPHU�YRRU�VFKDGH��GLH�

$IQHPHU�OLMGW�DOV�JHYROJ�YDQ�HHQ�JHEHXUWHQLV�GLH�UHFKWHQV�DDQ�/HYHUDQFLHU�LV�WRH�WH�

rekenen, gelden de volgende bepalingen:

a.  Voor schade bestaande uit letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet  

 de dood ten gevolge hebbend, en daaruit voortvloeiende schade heeft   

� $IQHPHU�UHFKW�RS�HHQ�YHUJRHGLQJ�YRRU�]RYHU�/HYHUDQFLHU�WHU�]DNH�HHQ�XLWNHULQJ��

 onder een aansprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen, met dien verstande dat  

 per schadegeval een maximum van Euro 1.125.000,- geldt.

b.  Voor schade bestaande uit beschadiging of geheel of gedeeltelijk verlies van  

 een zaak en daaruit voortvloeiende schade heeft Afnemer recht   

� RS�HHQ�YHUJRHGLQJ�YRRU�]RYHU�/HYHUDQFLHU�WHU]DNH�HHQ�XLWNHULQJ�RQGHU�HHQ��

 aansprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen, met dien verstande   

 dat hiervoor per schadegeval of reeksmet elkaar samenhangende   

 schadegevallen eenmaximumvan Euro 45.450,- geldt.

c.  Voor andere schade dan hiervoor onder a. en b. genoemd heeft Afnemer geen  

 recht op een vergoeding, tenzij deze het gevolg is van opzet of roekeloosheid  

� �JURYH�VFKXOG��YDQ�/HYHUDQFLHU�]HOI�RI�YDQ�HHQ�SHUVRRQ��GLH�LQ�KHW�EHGULMI�YDQ��

� /HYHUDQFLHU�GXLGHOLMN�HHQ�KRJH�OHLGLQJJHYHQGH�IXQFWLH�KHHIW�

G��� /HYHUDQFLHU�LV�QLHW�DDQVSUDNHOLMN�YRRU�VFKDGH��GLH�DDQ�KHW�OLFKW�WUHHGW�WZDDOI��

� �����PDDQGHQ�QD�GH�VFKDGHYHURRU]DNHQGH�JHEHXUWHQLV��GLH�UHFKWHQV�DDQ��

� /HYHUDQFLHU�LV�WRH�WH�UHNHQHQ��2QYHUPLQGHUG�KHW�LQ�GH�YRULJH�]LQ�EHSDDOGH���

� YHUYDOW�HHQ�YRUGHULQJ�WRW�VFKDGHYHUJRHGLQJ�LQGLHQ�ELQQHQ�]HV�����PDDQGHQ��

 nadat schade aan het licht is getreden, terzake geen rechtsvordering tegen  

� /HYHUDQFLHU�DDQKDQJLJ�LV�JHPDDNW�

H��� ,QGLHQ�/HYHUDQFLHU�GRRU�HHQ�GHUGH�ZRUGW�DDQJHVSURNHQ�WRW�YHUJRHGLQJ�YDQ��

 schade uit een gebeurtenis, die rechtens ook in de verhouding tot Afnemer  

� RS�HQLJHUOHL�ZLM]H�DDQ�/HYHUDQFLHU�LV�WRH�WH�UHNHQHQ��YULMZDDUW�$IQHPHU����

� /HYHUDQFLHU�WHJHQ�GH�DDQVSUDNHQ�YDQ�GH�GHUGH��YRRU�]RYHU�/HYHUDQFLHU���

 aan de derde meer schadevergoeding moet uitbetalen dan hij aan Afnemer  

� ]RX�PRHWHQ�XLWEHWDOHQ��LQGLHQ�$IQHPHU�/HYHUDQFLHU�YRRU�]LMQ�HLJHQ�VFKDGH��

 zou hebben aangesproken.

I��� ,QGLHQ�/HYHUDQFLHU��RI�HHQ�ZHUNQHPHU�YDQ�KHP��GRRU�HHQ�GHUGH�ZRUGW���

 aangesproken tot vergoeding van schade uit een gebeurtenis, die rechtens  

� RS�HQLJHUOHL�ZLM]H�DDQ��HHQ�ZHUNQHPHU�YDQ��$IQHPHU�LV�WRH�WH�UHNHQHQ���

� YULMZDDUW�$IQHPHU�/HYHUDQFLHU�WHJHQ�GH�DDQVSUDNHQ�YDQ�GH�GHUGH�

J�� �,QGLHQ�$IQHPHU�/HYHUDQFLHU�RS�JURQG�YDQ�HHQ�YDQ�HHQ�GHUGH�RYHUJHQRPHQ��

 vordering aanspreekt tot vergoeding van schade, bij de veroorzaking waarvan  

� /HYHUDQFLHU�RS�HQLJHUOHL�ZLM]H�GLUHFW�RI�LQGLUHFW�LV�EHWURNNHQ��NDQ�/HYHUDQFLHU��

 zich tegenover Afnemer ook op bovenstaande bepalingen beroepen.

h.  De bovenstaande bepalingen gelden mede ten behoeve van de personen, die  

 op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van jegens Afnemer   

� EHVWDDQGH�YHUSOLFKWLQJHQ�YDQ�/HYHUDQFLHU�

Artikel 13

7RHSDVVHOLMN�UHFKW��EHYRHJGH�UHFKWHU

13.1�2S�GH�UHFKWVYHUKRXGLQJ�HQ��WXVVHQ�/HYHUDQFLHU�HQ�$IQHPHU�LV�KHW�1HGHUODQGVH�

PDWHUL¼OH�UHFKW�YDQ�WRHSDVVLQJ��+HW�:HHQV�.RRSYHUGUDJ�YDQ����DSULO�������RS���MDQXDUL�

�����YRRU�1HGHUODQG�LQ�ZHUNLQJ�JHWUHGHQ��EOLMIW�EXLWHQ�WRHSDVVLQJ�

13.2 Voor zover dwingende wetsbepalingen niet anders meebrengen en partijen ook 

QLHW�DOVQRJ�DUELWUDJH�RYHUHHQNRPHQ��LV�GH�UHFKWHU��ELQQHQ�ZLHQV�UHVVRUW�/HYHUDQFLHU�]LMQ�

hoofdvestiging heeft, bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, die

WXVVHQ�/HYHUDQFLHU�HQ�$IQHPHU�RYHU�RI�VDPHQKDQJHQG�PHW�HHQ�UHFKWVYHUKRXGLQJ�

WXVVHQ�KHQ�ULM]HQ�HQ�QLHW�LQ�GHU�PLQQH�NXQQHQ�ZRUGHQ�RSJHORVW��/HYHUDQFLHU�EOLMIW�HFKWHU�

EHYRHJG�$IQHPHU�RRN�LQ�UHFKWH�DDQ�WH�VSUHNHQ�q�QDDU�NHX]H�YDQ�/HYHUDQFLHU���ELM�GH�

rechter in wiens ressort de hoofdvestiging van Afnemer dan wel die nevenvestiging van 

Afnemer, die nauw bij het geschil is betrokken, is gelegen.

13.3 .RPHQ�SDUWLMHQ�DOVQRJ�DUELWUDJH�RYHUHHQ��GDQ�]DO�GLH�DUELWUDJH��WHQ]LM�DOVGDQ�DQGHUV�

wordt overeengekomen, worden beheerst door de alsdan geldende arbitrageregels van 

de Raad van Arbitrage voor deMetaalnijverheid en –Handel te ’s-Gravenhage.betreffende 

overeenkomst voor ontbonden te verklaren, indien het niet ongedaan te maken tekort 

of gebrek voor hem zo bezwaarlijk is dat ook ondanks een prijsvermindering handhaving 

van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hemkan worden gevergd.
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