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Dealer:

Robuuste Innovatie = Verlaging van Exploitatiekosten
Demarec mini sloop- en sorteergrijpers zijn uitstekend geschikt voor inzet bij sloop-, recycling en 
algemene werkzaamheden. Of het nu gaat om een renovatiesloop, een brandschade of het rooien van 
struiken, het kleine handige handje komt altijd van pas.

Bovendien bespaart het inzetten van een mini sloop- en sorteergrijper tijd en mankracht en bevordert 
het de veiligheid tijdens de werkzaamheden.

Ondanks het lage eigen gewicht van mini Demarec sloop- en sorteergrijpers zijn de grijpers zeer robuust 
uitgevoerd. Zowel het juk als de geperforeerde schalen zijn vervaardigd uit Hardox. Het juk is aan 
de bovenzijde verlengd om de hydrauliek optimaal te beschermen. De schalen zijn voorzien van een 
dwarstrip om de schalen extra stevigheid te geven en de messen zijn standaard voorzien van profiel-
messen. De grijpers zijn zelfs voorzien van een lasthoudventiel op de grijperfunctie, wat uniek 
is in deze klasse. Doordat de grijpers een lage bouwhoogte en een gunstig eigen gewicht hebben, is de 
combinatie graafmachine en grijper uiterst stabiel onder alle omstandigheden.

Kortom, een mini Demarec sloop- en sorteergrijper is standaard zeer robuust 
en kompleet uitgevoerd, want Demarec kent geen opties voor kwaliteit!

STERKE PUNTEN
• Zeer gunstig eigen gewicht
• Geperforeerde schalen uit Hardox
• Dwarsstrip op schalen
• Robuust juk uit Hardox
• Optimale hydrauliek bescherming
• Lasthoudventiel op grijper functie
• Kopplaataansluiting

 

Overzicht Demarec mini sloop- en sorteergrijpers

Type  DRG-2-PN DRG-3-PN DRG-4-PN 
Massa basismachine* 1,5-2,5 ton 2,2-3,5 ton 3,4-5 ton  
Gewicht** 130 kg 150 kg 225 kg
Sluitkracht  16 Kn 20 Kn 25 Kn

Afmetingen  
Opening 900 mm 1000 mm 1230 mm
Breedte 350 mm 400 mm 500 mm
Hoogte 540 mm 560 mm 750 mm

Hydrauliek
Open/Dicht  Pmax   250 bar 250 bar 250 bar          
Flow 40-60 L/min 40-60 L/min 40-60 L/min
Rotatie Pmax  250  bar 250 bar 250 bar
Flow 10-20 L/min 10-20 L/min 10-20 L/min

*gewichten ter indicatie   **gewicht incl. standaard kopplaat     DRG-M-07-01-NL                                                       Wijzigingen onder voorbehoud


