
DLP - 24
Ecoline Roteerbare vergruizer



Een vergruizer uit de DLP-lijn in actie. Demarec gaat 
het productportfolio stap voor stap uitbreiden naar 
zwaardere én lichtere modellen.
Demarec brengt in het najaar van 2020 een compleet 
nieuw ontwikkelde lijn roterende vergruizers op de 
markt. Hiermee richt de fabrikant zich op een nieuwe 
doelgroep. De vergruizers zijn bedoeld voor het 
middensegment, met een daarbij passende prijs. Ze 
zijn ook geschikt voor gebruik aan lichtere machines. 
‘Maar uiteraard hebben ze wel de Demarec-
kwaliteit’, belooft algemeen directeur Marcel Vening.

Samen met zijn compagnon Ruud de Gier heeft 
Vening Demarec in 2001 opgericht. In 2006 nam 
Kinshofer het bedrijf over. ‘Van ons had dat zeker niet 
zo snel gehoeven’, vertelt Vening. ‘Maar de andere 
kant is wel dat we zo hard groeiden, dat we dringend 
behoefte hadden aan extra productiecapaciteit. 
We verdubbelden elk jaar in omzet. Binnen de 
Kinshofer Groep waren we verzekerd van meer 
productiefaciliteiten, en van een directe toegang tot 
de internationale markten. Dat waren en zijn nog 
altijd heel grote voordelen.’

Poten in de klei
Tot op de dag vandaag zijn Ruud de Gier en Marcel 
Vening met hart en ziel aan Demarec verbonden.  ‘Als 
oud-eigenaren staan we met onze poten in de klei. 
We hebben direct contact met onze klanten. Ik durf 
te zeggen dat we daardoor heel veel gevoel hebben 
voor de markt’, zegt Vening.

Demarec-DLP-roterende-vergruizers
Demarec-directeur Marcel Vening bij een roterende 
vergruizer uit de DLP-lijn. ‘We gaan twee markten 
bedienen: de markt voor de echte topproducten, en 
het middensegment. We gaan op het prijsniveau van 
onze conculega’s zitten.’

De Gier is bij Demarec verantwoordelijk voor de 
engineering, Vening voor de sales en marketing. 
Als onderdeel van de Kinshofer Groep is Demarec 
sinds 2006 verder doorgegroeid. ‘Met de door 
Demarec ontwikkelde producten zijn we wereldwijd 
nu een van de grootste spelers op het gebied 
van hydraulische attachments voor de sloop- en 
recyclingindustrie’, weet Vening.

Topkwaliteit
Demarec zit met zijn huidige lijn sloop- en 
recyclingproducten in de top van de markt, en deze 
strategie heeft uiteraard zijn prijs. ‘We leveren 
producten van topkwaliteit door gebruik te maken 
van innovatieve technieken. Denk bijvoorbeeld 
aan het Dema Power System, dat met een hogere 
werkingssnelheid en meer kracht zorgt voor een 
hogere productie. Daardoor zijn onze producten 
duurder dan die van sommige conculega’s. Je kan 
ook niet een Audi kopen voor de prijs van een 
goedkopere auto.’

Al geruime tijd speelde Demarec met de gedachte 
dat het mogelijk moest zijn om een goedkopere 
productlijn op de markt te brengen. ‘Altijd hebben 
we de top gezocht’, legt Vening uit. ‘Dat leidde tot 
een duurder product, maar voor de professionele 
gebruiker was het rendabel. Dát is altijd onze 
insteek geweest. Kwaliteit en performance, daar 
haalden we ons plezier uit. Maar de markt is breder. 
Vandaar dat we voor het middensegment de DLP-
lijn zijn gaan ontwikkelen, zoals wij het noemen.’
Demarec-DLP-roterende-vergruizers
De rotatorhead van de DLP is hetzelfde als bij 
bestaande Demarec-modellen. De messen en 
schraaptanden worden ook in de Demarec Multi-
Quick-Processor MQP-25 gebruikt.

Nieuwe lijn roterende vergruizers voordeliger
Inmiddels is een compleet nieuwe lijn roterende 
vergruizers ontwikkeld. ‘We hebben geen concessies 
gedaan aan de kwaliteit, maar hebben vooral 
gekeken naar mogelijkheden om een product te 
ontwikkelen met een voordeliger eindprijs voor de 
klant’, verduidelijkt Vening.

 



w
Demarec-DLP-roterende-vergruizers
De eerste beschikbare roterende vergruizer in de 
EcoLine is de 2 ton wegende DLP-24, die geschikt 
is voor het gebruik aan machines van 18 tot 25 ton. 
Daarna wordt het productportfolio stap voor stap 
verder uitgebreid naar zwaardere, maar ook naar 
lichtere modellen. ‘We gaan roterende vergruizers 
maken voor 5- tot 8-tons machines, voor 22- tot 
32-tonners, en voor alles wat ertussen zit. Als we 
die allemaal in het assortiment hebben, schakelen 
we door naar de starre vergruizers. Voorlopig 
kunnen we vooruit’, zegt Vening.

Demarec-DNA
Het doel van Demarec is vergroting van het 
marktaandeel. Vening: ‘We gaan twee markten 
bedienen: de markt voor de echte topproducten, en 
het middensegment. We gaan op het prijsniveau 
van onze conculega’s zitten. Maar dat doen we niet 
met een tweederangs product. De EcoLine barst 
van het Demarec-DNA. Aan het ontwerp hebben we 
veel aandacht besteed. We verbinden onze naam 
hieraan, en dat betekent dat klanten Demarec-
kwaliteit mogen verwachten. Want daar staan we 
voor.’
 

Bij de nieuwe lijn, die onder de naam Demarec EcoLine op de markt komt, is gekozen voor een 
eenvoudiger, standaard cilindertechniek en voor een andere technische opbouw met onder meer een ander 
tandplaatsysteem . ‘De complete rotatorhead is hetzelfde als bij de bestaande Demarec-modellen. De 
gebruikte messen en schraaptanden worden bijvoorbeeld ook in de Demarec Multi-Quick-Processor MQP-
25 gebruikt. De shrouds (Tripod) en tandplaat zijn wel nieuw en speciaal voor de EcoLine ontwikkeld. De 
Demarec-filosofie van volledig wisselbare slijtdelen is dus ook bij de DLP-lijn doorgevoerd.’

Nieuwe markten aanboren
Met de EcoLine richt Demarec zich grofweg op drie nieuwe klantgroepen. Onder meer gaat het om bestaande 
Demarec-gebruikers die een tweede, goedkopere, vergruizer voor reserve op het werk bij zich willen hebben. 
Daarnaast wordt gedacht aan bedrijven die af en toe een sloopklus doen en daarvoor een tool willen 
aanschaffen. Tot slot kijkt Demarec met een schuin oog naar markten, ‘bijvoorbeeld India’, die op het gebied 
van hydraulische uitrustingsstukken en slooptechnieken nu nog minder veeleisend zijn dan bijvoorbeeld 
Nederland.

DLP-24

Belangrijkste kenmerken en voordelen Nieuw ontwerp rotatorkop
(voorbereid voor eenvoudige
montage van een OilQuick-
adapterplaat)

Omgekeerd gemonteerde cilinder
(Cilinderstang volledig beschermd)

Geboute verwisselbare
tandplaat
(Speciaal design voor extra 
stabiliteit van de tandplaat om de 
bouten te ontlasten - A)

Verwisselbare snijmessen

Verwisselbare schraaptanden

Verwisselbare slijtplaat

Verwisselbare shrouds

Snelgangsventiel voor snelle cyclus-
tijden (Optie: DLP-12)

Dubbel gelagerde draaikrans
(DLP-18, DLP-24, DLP-28)

Robuust draaipunt voor een 
lange levensduur

Filters in rotatie circuit

De slijtdelen kunnen op loca-
tie verwisseld worden

Q1-2021 Q2-2021 Q4-20211 2 3

1 12 3  DLP-12 DLP-16 DLP-18 DLP-24 DLP-28

       

 ton 9 - 15 12 - 18 15 - 22 18 - 25 22 - 32 

  kg 950 1350 1700 2000 - 

 ton 45 53 63 70 - 

 mm 600 650 715 750 - 

 mm 310 340 360 400 - 

 mm 360 390 390 450 - 

 mm 605 660 755 800 - 

 mm 1780 1910 2030 2218 - 

 mm 150 150 200 200 - 

 bar 350 350 350 350 - 

 l/min 90 - 120 100 - 150 120 - 200 150 - 250 - 

 bar 140 140 140 140 - 

 l/min 40 - 60 40 - 60 40 - 60 40 - 60  -  

Type  

Basismachine*

Gewicht (ca.)** 

Sluitkracht (ca.) 

Bekopening  

Breedte bovenbek   

Breedte onderbek   

Diepte  

Hoogte  

Lengte knipmes

Open/dicht Pmax

FLow

Rotatie Pmax

Flow

Technische specificaties

*Gewichten ter indicatie  **Gewicht excl. kopplaat                                                                                                               Technische specificaties kunnen zonder bericht vooraf gewijzigd worden.
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