GEVELRENOVATIE

INLEIDING
Diaber Benelux B.V.

Diaber Benelux is al meer dan 25 jaar actief in levering, service en aftersales van vijf Europese topmerken in de Benelux. Deze merken worden rechtstreeks bij de fabriek ingekocht. Voor deze merken
verzorgen wij snel en adequaat de levering, service en aftersales. Als importeur is de doelstelling
naast het leveren van de producten ook de meerwaarde hieraan te bieden.
Diaber Benelux staat voor:
• Rechtstreekse inkoop bij fabriek.
• Deskundig en persoonlijk advies.
• Meedenken met uw bedrijfssituatie en service hierop inrichten.
• Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding.
• Snelle levering met DHL.
• Eigen servicedienst.
• Professionele aftersales.

DESKUNDIG
ADVIES

RUIME
VOORRAAD

FLEXIBELE
LEVERING

ONDERHOUD
COMPRESSOREN
EN HAKHAMERS

• Voor 15 uur besteld = morgen in huis
• Track en trace

The power of heavy duty
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VOEGENHAMERS
Spytze MD16

Atlas Copco RRC13

• Directe slag / trilling.
• Gewicht slechts 1,5 kg.
• Meest gebruikte voegenhamer op lucht.
• Dankzij direct trilling geringe lichamelijke belasting.
• AC-beitelinsteek.

• Directe slag / trilling.
• Gewicht slechts 1,6 kg.
• Dankzij directe trilling geringe lichamelijke belasting.
• Zelfde werking / onderdelen als Spytze MD16.
• AC-beitelinsteek.

Spytze MD22

Spytze MD20

FK2

FK 102.4

Fuji FCH 20 / F1

Fuji FCH 25 / F1

• Vrije slag / trilling.
• Gewicht slechts 2,0 kg.
• Geen slijtonderdelen nodig
• Zeer krachtige storingsarme hamer.
• IR-beitelinsteek.

• Vrije slag / trilling.
• Gewicht slechts 2,0 kg.
• Geen slijtonderdelen nodig
• Zeer krachtige storingsarme hamer.
• AC-beitelinsteek.

• Rustig slagritme.
• Gewicht 4,1 kg.
• Zeer krachtige slag voor harder voegwerk.
• Draaibaar voor zowel lint- als stootvoegen.
• FK-beitelinsteek

• Krachtige slag.
• Compact én lichtgewicht.
• Gewicht slechts 1,8 kg.
• Zeer robuuste storingsvrij hamer.
• Fuji-beitelinsteek.

• Rustig slagritme.
• Compact én lichtgewicht.
• Gewicht slechts 1 kg.
• Zeer robuuste storingsvrij hamer.
• Fuji-beitelinsteek.

• Rustig slagritme.
• Compact én lichtgewicht.
• Gewicht slechts 1,4 kg.
• Zeer robuuste storingsvrij hamer.
• Fuji-beitelinsteek.
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VOEGENBEITELS
De Spytze garantie voor een
uitstekende prijs / kwaliteit
verhouding

Handmatig ingelegde en
ingesoldeerde widiatanden.

Voorzien van uniek serienummer als borg voor stabiele
kwaliteit.
Uit één stuk staal geslepen.

Widiatanden

Voor alle typen voegwerk de juiste Widia voegenbeitel.
7 mm.			
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Zit uw insteekmaat hier niet tussen?
Laat het ons weten. Wij kunnen vanaf 25 stuks tegen een
speciale prijs deze insteekmaat voor u maken.

VOEGENSCHIJVEN
Diaber voegenschijven
Bij diverse testen van grote voegbedrijven uit
meer dan 10 merken voegenschijven als beste
prijs / kwaliteit verhouding uit de bus gekomen.
• Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding
• Uitgebreid assortiment (van 2 tot 8 mm)
• Zeer snelle slijpsnelheid
• Een aparte schijf voor stootvoegen (Ø 80 mm.)

LQ voegenschijven voor harde voegen
Ø 125 mm.
Ø 115 mm.
Ø 96 mm.
2 mm.
3 mm.
6 mm.
3 mm.
4 mm.
4,4 mm.
6 mm.
8 mm.

Ø 80 mm voor stootvoegen

LC inslijpschijven
Dikte 10 mm.
Dikte 6 mm.
Ø 125
Ø 200
Ø 200
Ø 230
Ø 300
Ø 350

LC puntschijven
Dikte 10 mm.
Ø 125
Ø 200
Ø 230
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PERSLUCHTVERZORGING

Spytze persluchtketel

Pneumatische / elektrische nakoeler

Persluchtcentrum

Slanghaspel (inclusief slang)

• Smeerolievernevelaar, drukregelaar en
  seperator in één.
• Uitgevoerd in compacte stalen behuizing.
• Standaard voorzien van klauwkoppelingen.

• Voorzien van 25 meter slang.
• Kan zowel mobiel gebruikt worden als opgebouwd.
• Stevige stalen omhulsel.
• Geschikt voor alle soorten voegenhamers.

• Verwijderd ca. 50 – 60% vocht uit het perslucht.
• Geschikt om zonder problemen te hakken.
• Voorzien van rubberen poten.
• Eenvoudige aftap van vocht aan de onderzijde.
• Compacte en gebruiksvriendelijke vormgeving.

• Verwijderd 95% vocht uit het perslucht
• Geschikt om zonder problemen te hakken / stralen
• In pneumatische of elektrische versie leverbaar.
• Compacte vormgeving
• Vanaf 1 m³ tot 8 m³ leverbaar.
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SLANGEN EN KOPPELINGEN

Persluchtslang 3/4

Persluchtslang 1/2

• Volrubberen 3/4 persluchtslang.
• Standaard voorzien van klauwkoppelingen.
• Veel gebruikt als aanvoerslang van persluchtketel

• Volrubberen 1/2 persluchtslang.
• Flexibele slang met doorlaat van 2 m³.
• Alle koppelingen mogelijk.

Persluchtslang 3/8 (10 mm.)

Luchtkoppelingen

• Volrubberen 1/2 persluchtslang.
• Veel gebruikt als aanvoerslang voor voegenhamer.
• Alle koppelingen leverbaar.

• Alle soorten koppelingen standaard op voorraad.
• Alle courante soorten zoals orion / euro e.d.
• Alleen topkwaliteit koppelingen voor alle
werkomstandigheden.
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WATERVERNEVELING
Stofvrij werken met waterverneveling heeft de volgende voordelen:
• Optimaal zicht.
• Uw hamer vashouden zoals u gewend bent.
• Geringe investering.
• Geen productieverlies.
• Ook zonder stroom / wateraansluiting stofvrij werken (i.c.m. drukketel).
• Klik hier voor meer informatie over stofvrij werken met waterverneveling.

Spytze watervernevelaar Gevel
• Voor stofvrij hakken.
• Optimaal zicht op de beitel.
• Waterverbruik slechts 3,5 tot 7,5 liter per uur.
• Minimaal productieverlies t.o.v. afzuiging.
• Minimale waterdruk slechts 0,4 bar.
• Te plaatsen op de meeste voegenhamers.
• Uw hamer vasthouden zoals u gewend bent.
• Klik hier voor de demonstratievideo.

Leverbaar in 3 uitvoeringen

Standaard

Riemclip

Steigerhaak

Spytze watervernevelaar Slijpen
• 100% stofvrij slijpen.
• Geringe investering.
• Voorzien van aardlekschakelaar.
• Zeer goed zicht op de slijpschijf.
• Dankzij dunne waterslang geen extra gewicht op slijptol.
• Begint automatisch met waterverneveling bij slijpen.
• Aan te sluiten op nagenoeg alle soorten slijptollen.
• Optioneel te voorzien van externe watertoevoer
  (zoals op afbeelding).
• Wordt geleverd excl. slijptol.
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STOFAFZUIGING
DC 1800 Stofzuiger (pneumatisch / elektrisch)
• Ontwikkeld voor langdurig intensief gebruik.
• Robuuste storingsarme stofzuiger.
• Geschikt voor 1 persoon.
• Geleverd met 7 meter stofzuigerslang.
• Geschikt voor zowel stofvrij slijpen als hakken.
Specificatie
• Opvangcapaciteit 15 liter
• Gewicht 10 kg.
• Voorzien van HEPA filter.
• L x B x H 38 x 38 x 74 cm.
• Elektrisch 1400 watt / 230 volt.
• Pneumatisch luchtverbruik 1 m³ (1000 liter / min).

DC 2900 Stofzuiger elektrisch
• Ontwikkeld voor langdurig intensief gebruik.
• Dankzij grote opvangcapaciteit uitstekend geschikt voor  
stofvrij slijpen.
• Robuuste storingsarme stofzuiger.
• Geschikt voor 1 persoon.
• Geleverd met 7 meter stofzuigerslang.
• Geschikt voor zowel stofvrij slijpen als hakken.
Specificatie
• Opvangcapaciteit 20 liter
• Gewicht 14 kg.
• Voorzien van HEPA filter.
• L x B x H 44 x 51 x 107 cm.
• 1400 watt / 230 volt.

DC 3800 Stofzuiger pneumatisch / elektrisch
• Ontwikkeld voor langdurig intensief gebruik.
• Kan met 2 personen stofvrij gehakt / geslepen worden.
• Grote opvangcapaciteit.
• Robuuste storingsarme stalen stofzuiger.
• Kan in totaal met 25 meter stofzuigerslang werken.
• Eenvoudig transportabel.
Specificatie
• Opvangcapaciteit 20 liter
• Gewicht 38 kg.
• Voorzien van HEPA filter.
• L x B x H 60 x 92 x 139 cm.
• Elektrisch 2800 watt / 230 volt.
• Pneumatisch luchtverbruik 2 m³ (2000 liter per minuut).
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STOFVRIJ
WERKEN
TRILNAALDEN
TOEBEHOREN

Afzuigkap Spytze MD16 / AC RRC13

Afzuigkap universeel

• Vervangt de bufferring door stalen binnenring.
• Is draaibaar.
• Door rubberen kelk ook in hoeken stofvrij werken.
• Widia voegenbeitels op de juiste lengte bij ons
verkrijgbaar

• Geschikt voor alle type voegenhamers, met
uitzondervering van het pistoolmodel.
• Op lengte te snijden voor de juiste afstand tot de
beitel.

Afzuigkap universeel voor stofvrij slijpen.
• Geschikt voor de meeste type slijptollen
• Goede zicht op de schijf.
• Eenvoudig zonder gereedschap te plaatsen /
verwijderen.

Spytze drukketel
Een Spytze drukketel is leverbaar in verschillende maten
(zie onderstaande tabel)
• Altijd de juiste waterdruk (ook bij grote hoogten)
• Altijd water bij de hand.
• Druk regelbaar met optionele drukregelaar.
• Compacte en transporteerbare ketels.
Type

Inhoud

Afmeting B x H

RVS50

50 liter

300 x 950 cm

RVS100

100 liter

500 x 1350 cm
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IBIX STRAALUNITS
®

IBIX® straalunit
• Geringe investering.
• Snelle inzetbaarheid.
• Lichtgewicht straalpistool en straalslang.
• Zowel droog- als natstralen in één straalketel.
• Eenvoudige werking van het systeem.
• Kan alle soorten straalmiddelen verwerken.
• Gering straalmiddelverbruik.
• Traploos instelbaarheid werkdruk.
• 5 jaar garantie.
• Niet langer met logge straalketels en zware straalslang werken.
• Veel nationale en internationale referenties ook voor monumentale panden (Rijksmuseum, Eiffeltoren, Louvre)

IBIX® 9 F2

IBIX® 25 H2O HD

IBIX® 40 H2O HD

• Verwijderen van roest, verf   
  en graffiti.
• Op rug te vervoeren.
• Kleine objecten stralen.
• Luchtverbruik 500 l/min.

• Gevelreiniging droog / nat.
• Snelheid gemiddelde gevel
  80 – 100 m² per dag.
• Spuitopening van 4 tot 7 mm.
• Luchtverbruik tot 3000 l/min.

• Gevelreiniging droog / nat
• Snelheid gemiddelde gevel
   > 100 m² per dag.
• Spuitopening van 6 tot 12 mm.
• Te voorzien van slang van IBIX® 25.
• Luchtverbruik van 3000 l/min tot
5000 l/min.
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COMPRESSOREN

ROTAIR® Mobiele dieselcompressor
• Al 50 jaar actief in het produceren van mobiele dieselcompressoren.
• Uitgebreide range van 1 tot 25 m³.
• Uit te voeren met nakoeler, generator en / of reheater.
• Aanpassingen op maat uit te voeren.
• Zeer goede prijs / kwaliteitverhouding.
• Uitgevoerd met de topmotoren van Kubota.
• Hoge inruilprijs voor uw huidige compressor.
• Track and Trace systeem in te bouwen.
• Onderhoud aan alle merken compressoren.

ROTAIR® Mobiele dieselcompressor
Het uithakken van voegwerk op lucht heeft veel voordelen:
• Lichtgewicht hamer.
• Precies werken.
• Goede productie.
• Eenvoudig zelf reparatie uitvoeren.
• Betaalbaar.
Wanneer u alleen werkt, is de Spytze ES 300 Schroefcompressor
de oplossing.
• Compacte vormgeving.
• Kan de gehele dag belast worden.
• Laag geluidsniveau.
• Geen aanhanger meer nodig.
• Handzaam en eenvoudig te verplaatsen.
Specificatie
Elektromotor:

220 Volt 2,2 kw

Buffertank:

10 l

Effectieve luchtopbrengst:

300 l/min

Geluisniveau:

60 dba

Gewicht:

50 kg

Afmeting L x B x H

619 x 209 x 509
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