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Altijd heeft Demarec de top gezocht. Dat leid-

de tot een duurder product, maar voor de pro-

fessionele gebruiker was en is het rendabel. 

Dát is altijd de filosofie van het bedrijf ge-

weest gebaseerd op kwaliteit en performance. 

Maar de totale markt is breder dus daarom 

speelde Demarec al geruime tijd met de ge-

dachte om een goedkopere productlijn op de 

markt te brengen. Vandaar dat men voor het 

middensegment de nieuwe DLP roterende  

vergruizer heeft ontwikkeld.  

Demarec DLP Ecoline 
De nieuwe lijn DLP roterende vergruizers, 

die onder de naam Demarec EcoLine op de 

markt zal worden gebracht, is scherp ge-

prijsd maar is wel een écht een Demarec  

product, zowel op het gebied van kwaliteit 

als design. Tijdens de ontwikkeling heeft 

men geen concessies gedaan aan de kwali-

teit, maar is er vooral gekeken naar moge-

lijkheden om een product te ontwikkelen 

met een gunstiger eindprijs voor de klant. 

Van deze nieuwe lijn roterende vergruizers is 

recentelijk de 2 ton wegende DLP-24 geïntro-

duceerd, geschikt voor het gebruik aan ma-

chines van 18 tot 25 ton. De Demarec Ecoline 

zal in eerste instantie bestaan uit 4 modellen 

voor machines 10-25 ton. Daarna zal de 

range naar boven en beneden worden uitge-

breid. Daarnaast zullen er binnen de Ecoline 

starre vergruizers worden ontwikkeld.

Competitief geprijsde vergruizers met het Demarec-DNA

ECOLINE ROTERENDE 
VERGRUIZERS VOOR HET 
MIDDENSEGMENT 
Demarec is met zijn huidige lijn sloop- en recyclingproducten al vanaf de oprichting actief in  
de top van de markt, door producten van topkwaliteit te leveren en gebruik te maken van 
innovatieve technieken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gepatenteerde Dema Power System, 
dat met een hogere werkingssnelheid en meer kracht zorgt voor een hogere productie.

ADVERTORIAL

Het is een compleet nieuw concept maar wel volgens de Demarec filosofie dus met verwisselbare slijtdelen.
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Nieuwe markten
Met de EcoLine richt Demarec zich grofweg 

op drie nieuwe klantgroepen. Allereerst gaat 

het om bestaande gebruikers, die niet op alle 

sloopwerken de hoge performance nodig 

hebben die de huidige Demarec-producten 

leveren. Daarnaast wordt gedacht aan bedrij-

ven die af en toe een sloopklus doen en daar-

voor een tool willen aanschaffen. En tot slot 

kijkt Demarec met een schuin oog naar 

markten zoals bijvoorbeeld India, die op het 

gebied van hydraulische uitrustingsstukken 

en slooptechnieken nu nog minder veel- 

eisend zijn dan bijvoorbeeld West-Europa. 

Demarec-DNA
Met de ontwikkeling van de Ecoline heeft  

Demarec een duidelijk doel voor ogen: ver-

groting van het marktaandeel. Men gaat 

twee markten bedienen: de markt voor de 

echte topproducten én het middensegment. 

Qua prijsniveau zal de Ecoline op het niveau 

liggen van conculega’s die actief zijn in het 

middensegement. Maar de EcoLine barst van 

het Demarec-DNA. Aan het ontwerp is veel 

aandacht besteed en de kwaliteitsnaam De-

marec is hieraan verbonden en dat betekent 

dat klanten 100% Demarec-kwaliteit mogen 

verwachten. 

Info: www.demarec.com

Techniek
Bij de nieuwe lijn is gekozen voor een eenvou-

diger, standaard cilindertechniek en voor een 

andere technische opbouw met een speciaal 

voor de EcoLine ontwikkeld uitwisselbaar 

tandsysteem. De complete rotatorhead is het-

zelfde als bij de bestaande Demarec-modellen. 

De gebruikte messen en schraaptanden wor-

den bijvoorbeeld ook in de Demarec Multi-

Quick-Processor MQP gebruikt. De Demarec-

filosofie van volledig wisselbare slijtdelen is 

dus ook bij de Ecoline doorgevoerd.

De DLP-24 is inzetbaar bij primaire en secundaire sloop en geschikt voor machines van 18-25 ton.

‘ECOLINE VERGRUIZERS ZIJN 
COMPETITIEF GEPRIJSD MAAR 
BARSTEN VAN DEMAREC-DNA’


