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Dehaco leverde onlangs de eerste Mantova-
nibenne CR80 betonschaar aan de Belgi-
sche sloopaannemer Democom. Democom
staat voor Demoliton Company en is ont-
staan na forse uitbreiding van de activitei-
ten op het gebied van sloop-, grond- en
demontagewerken binnen de groep Martens
Kabelrecycling. Voor de werkzaamheden
beschikt het bedrijf over een omvangrijk en
gespecialiseerd machinepark, dat geheel uit
door Firma Luyckx geleverde Hitachi graaf-
machines bestaat. Deze worden niet alleen
ingezet voor eigen werkzaamheden, maar
zijn ook voor de verhuur beschikbaar. Zeker
op het gebied van high reach demolition
heeft Democom zich in de afgelopen jaren
ontwikkeld tot specialist op het gebied van
de verhuur van sloopmachines, waarbij het
werkgebied zich uitstrekt tot heel Europa.
Kwaliteit, veiligheid en het nakomen van de
gemaakte afspraken staan daarbij hoog in
het vaandel.
Democom beschikt over twee Hitachi ZX
870-3 sloopmachines, die door Kocurek
gemodificeerd zijn en waarbij diverse giek-

configuraties mogelijk zijn. Zo is voor elke
klus de juiste sloopgiek inzetbaar, waardoor
elke opdracht veilig maar ook efficiënt kan
worden uitgevoerd. Zo is er de beschikking
over een Heavy Duty sloopgiek voor indus-
triesloop met zware werktuigen en daar-
naast telescopische gieken tot een maximale
werkhoogte van 50 meter. De materieelvloot
bestaat uit Hitachi's met een eigengewicht
van 28 tot 120 ton. In korte tijd is Democom
uitgegroeid tot een van de grootste Belgi-
sche sloopaannemers, maar ook een
belangrijke specialist voor de verhuur van
high reach demolition machines aan sloop-
bedrijven in geheel Europa.
Het succes van Democom is te danken aan
de werkwijze en inzet van de juiste machi-
nes en sloopwerktuigen. Waarbij Democom
ook zorgt voor recycling en asbestsanering.
Even belangrijk is de inzet van de juiste
sloopwerktuigen. Voor deze hulpstukken is
Dehaco de belangrijkste leverancier. Te den-
ken valt hierbij aan sloop/sorteergrijpers,
schrootscharen en betonscharen. Zo heeft
Dehaco ook speciaal voor Democom een

zware 12-tons schrootschaar ontwikkeld.
Voor het trillingsvrij slopen van de beton-
vloeren en funderingen van de suikerfa-
briek in Brugelette was de inzet van een
grote betonschaar noodzakelijk. Maar ook
voor de toekomst is het belangrijk een grote
betonschaar te hebben, om zo trillingsvrij
en geluidsarm te kunnen slopen.

Voordelen
Een aspect dat vandaag de dag alsmaar
belangrijker wordt, bijvoorbeeld voor het
slopen van viaducten, bunkers en andere
zware betonnen constructies. Zeker bij via-
ductsloop 's nachts heeft de inzet van een
grote machine met grote schaar heel wat
voordelen. Het is geluidsarm, daar waar veel
aannemers liever kiezen voor kleinere
machines met hamer, wat toch wel wat
nadelen heeft. Uiteindelijk is dus gekozen
voor een Mantovanibenne, die door verte-
genwoordiger Ronny Geres is verkocht. Met
de nieuwe MBI CR80 is het mogelijk om
geluidsarm en trillingsvrij te slopen en de
machines zijn dankzij het giekconcept van
Kocurek snel te transporteren en op te bou-
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wen. De 8-tons betonschaar is de eerste in
de Benelux en werd officieel tijdens de
Bauma in 2010 voorgesteld.
Voor sommige machines is de MBI CR 100
met een gewicht van 11.000 kg en een bek-

opening van 2.000 mm net een maatje te
groot. Deze is geschikt voor sloopmachines
met een gewicht van 90 tot 130 ton. Dat is
ook gebleken na oriëntatie. Omdat er veel
vraag is naar dergelijke scharen en er veel

70- tot 90-tons sloopmachines draaien,
heeft de Italiaanse fabrikant de CR80 ont-
wikkeld. De indrukwekkende schaar heeft
een bekopening van 1.750 mm en een
gewicht van 8.250 kg. De afmetingen zijn
dusdanig, dat met recht kan worden gespro-
ken van een megaschaar. De schaar is maar
liefst 3.500 mm hoog. Voor een indruk van
de afmetingen van de gigant is commercieel
en technisch manager Patrick Abramidis van
Democom er even naast gaan staan. Dan is
goed te zien hoe groot deze schaar wel niet
is. Met de nieuwe aanwinst is Democom nu
nog beter in staat om grotere betonnen con-
structies trillingsvrij, geluidsarm en efficiënt
te slopen.t

zeschaar aan Democom in Genk

Specificaties
Model MBI CR80
Gewicht drager 70-90 ton
Gewicht schaar 8.250 kg
Lengte schaar 3.500 mm
Bekopening 1.750 mm
Hydr. werkdruk 320-350 bar
Max. oliedruk 500-600 l/min
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Patrick Abramidis toont

de werkelijke grootte

van de 3,5 m lange CR80

van Mantovanibenne.


