
Beestachtig mooi
Democom gaat voor XXXL stoopmaterieel.

Geert-Yke Rusticus A[ eerder besteedde BMB aandacht aan

de machines en sloopwerktuigen van

Democom uit Genk. Het bedrijf, Mar

lens Democom Demolit ion Company,

investeerde recent opnieuw in enkele
grote sloopmachines om zware en spe-

ciatistische prolecten veitiger, eff iciënter

en duurzamer uit te kunnen voeren.

Daarmee timmert deze Belgische onder-

neming stevig aan de weg. De groei is

mede te danken aan de kwali leit van het

werk en de inzet van de juiste machines

en stoopwerktuigen, wat resulteert in

tevreden opdrachtgevers. ln korte ti jd is

de firma uitgegroeid tot een grote stoop-

aannemer mel een gedegen reputatie.

Niet atteen in Betgië worden projecten

uitgevoerd, maar inlernationaaL Zo heeft

Democom vestigingen in Frankrijk en

Luxemburg en is gecertiÍ iceerd votgens

150 gool (kwatiteit), 150 4001 (mitieu),

VcA Petrochemie {veitigheid) en BELAC

7-05 (asbest). Men heeft atle kennis en

equipment in huis om geheetzelfstandig

projeden uitle kunnen voeren.In ju[i

2013 is het Engetse bedrijf Heavy Decom

Internallona[ (H Dl) overgenomen, een

we|'kome uitbreiding van de werkzaam-

heden. HDI is gespeciatiseerd in het slo-

pen van wrakken en het ontmanteten van

oÍfshore insta[[aties zoats olieptatforms.

Een sector waarin komende jaren veel
gaat gebeuren en om specialistisch sloop-

materaeeI vraagt.

o

Dêmo<om hê€ft de vloot uitgebrêid met êen Hilachi EX r2oo-5 Kocurek Triple {t)

êtr twêe Kometsu PC t25o-8's.

Door de overname van Decom werd

Martens Democom tevens eigenaar

van een Hitachi EX 12oo-5 Tripte, die

door Kocurek is gebouwd. Een ware

krachtpatser voor bijvoorbeeld zware

industriesloop of onderwaterwerk en

daarmee een waardevolle aanvulting op

de vtoot. De driedetige Kocurek-giek is

zodanig onlworpen dat men niel alteen

hoog maar ook diep kan werken. Deze

Hitachi EX 12oo-5, ook welThe Beast

genoemd, heeft een werkgewicht van

ciÍca 205 ton. Daarmee kan tot 28 meter

werkhoogte gewerkt worden met een

17-tons schaar oftot 20 meter diepte met

dezelfde schaar. Tegenwoordig raken we

at behoorti jk gewend aan dergeli jke grote



s loopmach ines  in  de  Benetux . . .  Een van meer  coLLega s topers  Democom te  v inden
de ee fs te  k tussen van deze g igant  i s  de  voof  de  huur  va Í t  een s loopmach ine .  N ie t
s toop van een groo t  indus t r ieeLcomp[ex ,  a [ [een voor  de  zwaars te  s looppro jec ten ,
waar  de  mach ine  voorLop ig  nog weL bez ig  zoweI  o r ]shore  a ls  o f fshore ,  maar  ook  to t
i s .  Daar  wofd t  n ie t  a t leen de  H i tach i  EX 50 mete f  werkhoogte .  De door  Koc ! rek
1200 5  Tr ip te  ingezet .  0p  he t  p ro jec t  in  he t  EngeLse lpswich  gebouwde H i tach i
t re f fen  we ze l fs  een Komatsu  PC 1250-8  EX l20o-5  Tr ip le  l s  een un iek  apparaat .
aan.  Democom i fves leerde  nameLi jk  ook  Dav id  Kocurek  behoor t  to t  de  p ion le rs
nog in  maar  [ ie fs t  twee s tuks  van deze op  he t  geb ied  va Í ]  H igh  Reach Demot i -
110- tons  Komatsu  rupsgfavefs .  l \4ach ines  t ion  mach ines .  ^ ,4en is  zonder tw l j fe tde
d ie  we nog n ie t  eerder  in  de  Bene lux  op  onbetw is te  mark t [e ider  op  he t  geb ied  van
pro jec ter  aan he t  wefk  zagen.  De omvang teLescop ische s loopÍnach ines  en  de  bouw
van he t  indus t r iè [e  s looppro iec t  i s  zoda-  van sLoopg ieken.  De on tw ikke l ing  van een
n ig ,  da t  n rach ines  van d i t  soor t  ka l iber  derge l i j ke  t r ip le  was ook  voor  he t  team
gewoon noodzakeL i ik  z i jn  en  daadwerke-  van Kocurek  een enorme u i tdag ing .  0p
t i j k  b i jd ragen aan produc t ie ,  ve i t ighe id  en  bas is  van ja ren [ange ervar ing  en  kenn is
e f f i c iên t ie .  i s  he t  ge luk t  een s toopmach ine  te  c reêren

dre  ook  voQr  Kocu rek  ie ts  n ieuws was.
Markttêider The Beast won if 2011tiidens de KHL
DernocoÍn  ze t  de  sLoopmach ines  n ie t  Demol i t ion  Awàrds  vo tkomen te rech t  de
at teen in  op  e igen werken,  ze  z i jn  ook  'manufac tu fe rs  innovat ion  award ' .  De

De Hi tach iEx l2oo besch ikbaarvoorverhuuraanandeTe eers te  kLus  was des t i jds  he t  kn ippen van
inac t iemetdeMEl  sLoopaannemers .  DergeI i j ke  ko lossen z i jn  een vas tge topen en  gekapse isd  sch ip  in
cR 1oo. De d riedelise uiteraafd niet voor etk bedrijÍ rendabet in Egypte.
stoopgiÊkvan Kocurek te zetten eÍr men gaat niet voor één klus Tljdens het 0ntwerpstadium is uiteraard
re ik t to t2Smw€rk  inves le fen .  Doorde neut raLe k teurs te lL ing  reken inggehouden met  he t t ransp0r -
hoogte. en de kwatiteit van het werk weten sleeds teren van de kraan. Zo zijn de rupsen

af feembaar  en  is  de  Ínach ine  u i tgerus t
met  v ie r  s tempetc i t inders  om het  (de- )

l o n t e  ê -  e t v d -  1 e y e r g " 6 " L l , e  i l p l  f e

ba lLas t  i s  hydraut isch  a fze tbaar  middets
een s t im f rame met  c iL inders .  De cab ine
is  n ie t  a [ [een kante tbaar ,  Ínaar  ook  in
h0ogte verstetbaar. luist bij 0ffshore
r loopwe k  op  d  "p te .  waarb i -d"  ra '  l  re

op p0nto f  s taa t ,  kan  de  mach in is t  h ie r -
door  be ter  naar  beneden k i j ken  in  p laa ts

van tegen de  dode hoek  van he t  ponto f .

0Ír'r er nog een groen tintje aan te geven

is  de  mach ine  u i tgerus t  met  b io t0g isch
afbreekba[e  o  I ie .  ] \ r le t  de  mach ine  a t lee f

Dehaco leverde diveÍse kingsize uitf ustingsstukkeÍ

aan Democom, metdeze 22-tons SH 2oooR schroot-

schaar van MBI ats absoLute paradepaardje.

'  - Í
rtf,

1 :  l

: i;l



ben je er niet, dus is The Beast uit le

voeren met drie zware sloopscharen. Men

heeft de beschikking over een Genesis

GXP 15ooR, Mantovanibenne CR 10o (12

ton en 2 meter bekopening) en een Man-

lovanibenne 5H 800R Eagte l l. Martens

Democom heeft tevens de beschikking

over meerdere zware MBI stoopwerktui-
gen die door Dehaco geleverd zijn: 9-tons
RP 8o roterende vergruizer, 8-tons CR 80

betonschaar en ats klapper op de vuur-
pij l  een nieuw ontwikketde 22-tons 5H

20ooR schrootschaar. Deze wordt "boom

mounted" uitgerust aan een van beide

Komatsu PC 1250-8's en is geschikt voor

machines in de klasse van 110 tot 150 tor.

De bekopening is r.2oo mm, evenaLs de

dieple. De schaar heeft een werkdruk van

l2o-350 bar en vraagt 800-1.000 t/min

oIiedoorvoer.

Í'loodzakeLijk
Door gebruik te maken van een sne[-

heidsventieI worden de cycLusti,den

verkort, dus meer productie. Dit soort

scharen zien we niel veet. Toch ziln ze

noodzakeLijk bij sommige proiecten. Niet

voor niets getdt ook in de stoopsector:
goed gereedschap is het halve werk.

Martens Democom begrijpt dit en doet de

benodigde investeringen. Voorat de dikke

110-tons Komatsu's zijn bijzonder in het

machinepark. Deze komen we normaaL

atleen tegen in groeves of de mijn bouw.

Een van de PC 1250's is uitgerust met

een 18-tons MS 13oR schrootschaar van

i\4antovanibenne aan de stick, de andere

werkt met de z2-tons 5H 2oooR aan de

monoboom. Komalsu's 5AA6D17oE-5 met

een vermogen van 514 kW/688 Pk bij

1.800 t/min fungeert ats krachtbron. Door
gebruik te maken van EGR-te(hnologie

voLdoet deze aan de Stage ll lA emis-

sienormen. Het zijn machines die niet

weketijks op transport gaan en langdurig

op projeclen worden ingezet. De Komatsu

PC 1250-8 van Democom is uitgerust met

een graafarm van 9,1 meter en 4,5 meter

steel. Daaraan kan een graafbak van 4 tot

5 kuub. De machine is uitgerust met het

Duitse Lehnhoff snetwisseLsysteem. De

rupslengte bedraagt 6.425 mm en totate

breedte is 4.965 mm op 7oo mm rupspta-

ten.

De diesettank kan gevuld worden met

maar [iefst 136o liter brandstof. Natuurti ik

verbruiken dergeli jke ma(hines veet,

maar dan gebeurt er ook heelwat. Zeker

bij het knippen van ijzer. Daar kun je niet

atti jd tegen snilden. Zo worden veel man-

uren van snijders en kosten van gas en

zuurstoÍ bespaard. Bijkomend voordeet

is efficiënter werken, meer productie,

milieuvriendetilker, vei{iger en arbo-

technisch beter. Het bli j ft een buffeI van

een kraan, de Komatsu PC 1250-8. Naast

de 205-tons Hitachi EX 12oo-5 Kocurek

Tripte ti ikt het haast een minikraan. Dat
getdt at heLemaat ats je er op het sloop-
project ook nog een Calerpittar 345D bij

zet. En dat terwij l 5o-tonners echt grote

kranen zijn. Tegenwoordig verbazen we

ons niet meer over de aÍmetingen van

dergeli jke machines, [aal staan bedriiven

die daar in invesleren. Die visie en het

succes van dergeli jke giganlen werpt

zijn vruchten af en zo kan een bedrijf ats

Martens Democom in korle ti id uitgroeien

tot een zeer gespeciatiseerde stoopaan-

nemer. Democom is niet voor niets: The

Demolit ion Company! o

o

Grool goter, grcotst

op het stoopprolêd

in Eelgië. Ho€wêL dê

Cat 345D tiikr wet eên
'minigràvey' vêrgê[êkên

mêt dê 205-tons Hitadi.


