
MOBIELE
STOFBESTRIJDING

AUTOMATISERING
Van software tot besturingskasten: 
we regelen de automatisering van 

begin tot eind.

STOFBESTRIJDING
Onze vaste en mobiele installaties 
bestrijden fijnstof en verbeteren 

het werkklimaat. 

INSTALLATIETECHNIEK
We realiseren bedrijfszekere 

stroomverdeling in bedrijfshallen, 
met name in de recycling.

WEEGBRUGBEVEILIGING
Met deze vinding weet u altijd 

zeker of een vrachtwagen goed op 
de weegbrug staat. 

RECYCLING
We zijn specialist in het integreren 

en besturen van alle denkbare 
recyclinginstallaties.

WEEGSYSTEMEN
Onze software vertelt u precies 
hoeveel uw transportbanden 
verwerken en geven u inzicht.

REGISTRATIESOFTWARE
Dankzij onze registratiesoftware 
heeft u altijd inzicht in de exacte 
productiecijfers van uw machine.

WIELWASSER
Voor het efficiënt schoonmaken 

van vrachtwagenwielen voordat ze 
het terrein verlaten.

www.duimtechniek.nl

Bij sloopwerkzaamheden en afvalverwerking komt veel fijnstof vrij en dat brengt 
gezondheidsrisico’s voor zowel werknemers als omwonenden met zich mee.

Daarom hebben wij bij Duim techniek in eigen beheer een uniek 
stofbestrijdingssysteem ontwikkeld voor mobiele toepassingen. In veel gevallen 
kunt u hiervoor fiscaal voordelig investeren dankzij de Milieu InvesteringsAftrek 

(MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Wij adviseren u hier graag over.

DUIM TECHNIEK, UW PARTNER IN RECYCLINGTECHNIEK



Hoe werkt het? 
We monteren een sproeikrans bijvoorbeeld op de grijper van 
de kraanmachine. Deze sproeit tijdens het werk continu onder 
hoge druk fijne waternevel over het materiaal, waardoor het 
stof neerslaat. De kraanchauffeur kan met de afstandbediening 
eenvoudig de installatie bedienen. 

Waar haal ik het water vandaan? 
We monteren een watertank van 1.000 liter op de kraanmachine, 
waarmee u doorgaans een hele dag kunt werken. 
We passen de installatie aan alle soorten kranen aan.

Wat krijg ik? 
Duim techniek levert voor ieder project de juiste pomp, besturing 
en – als belangrijkste item – de sproeikrans met de juiste nozzles.

Diverse toepassingen 
Onze mobiele stofbestrijders reduceren stofontwikkeling 
aanzienlijk en ze worden inmiddels met succes in diverse 
situaties toegepast. Naast kraanmachines werken bijvoorbeeld 
ook veegmachines met beduidend minder opstuivend stof. 
Neem contact met ons op als u meer wilt weten!
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