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Pepernoten uit Numansdorp 
Een ondenkbaar jaar. Wie ons allen twee jaar geleden had verteld dat je in 2020 met een  
mondkapje op bij de bakker naar binnen stapt hadden we dat niet gelooft. We maken er  
met elkaar het beste van, ook al is het gewone leven lang voor iedereen niet meer gewoon.  

Prettige samenwerking
Aan het einde van het jaar 2020  
willen wij u bedanken voor de  
prettige samenwerking en het  
vertrouwen dat u in ons stelde. 
Ondanks de corona-maatregelen 
hebben we ons best gedaan om de 
projecten in goede orde op te leve-
ren. Normaliter zouden we samen 
een kop koffie hebben gedronken 
tijdens een beurs of een bezoek. 
Toen ging koffie gepaard met koek, 
nu kiezen we voor pepernoten.

Pepernoten van de Middelsluis 
De roots van ons familiebedrijf liggen 
aan de Middelsluissedijk te Numans-
dorp. Aan diezelfde dijk heeft ook 
pepernotenbakker Snoek zijn fabriek 
gehad. De pepernotengeur kwam je 
destijds vanaf september tegemoet, 
een geweldige herinnering. Aan het 
eind van het jaar willen we graag 

samen met u even terugblikken.  
Geniet van de pepernoten terwijl  
u leest over ons werk in 2020.   
 

Overlijden van Jan-Piet de Graaf  
Op 10 april 2020 is onze vader en 
tevens oprichter van Dégra, Jan Piet 
de Graaf, overleden. In 1977 stond hij 
samen met onze moeder aan  
het begin van Dégra Machinebouw  
& Hydrauliek. Veel relaties hebben  
dit jaar hun medeleven en  
betrokkenheid getoond. Mede  
namens onze moeder, Jannie,  
hartelijk dank hiervoor. Het was  
hartverwarmend voor ons om te 
ervaren dat u heeft meegeleefd. 

We wensen u Goede Feestdagen  
en een Gezegend 2021

Namens alle medewerkers  
van Dégra,

Jan-Willem de Graaf
Marieke de Graaf 
Christien de Graaf
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Jan-Piet de Graaf aan de Middelsluissedijk



HYDRAULISCHE  
TOTAALOPLOSSINGEN
Hijslieren, treklieren, tuggerlieren, bergingslieren,  
manrider lieren, vislieren, ankerlieren, sleeplieren en  
kaapstaanders. Er is een gigantisch aanbod maar er is 
meer. Naast lieren bent u bij ons ook van harte welkom 
voor uiteenlopende andere technische uitdagingen.  
Staat uw technische oplossing erbij? 

VERKOOP VERHUUR

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING REVISIE SERVICE

Met een ruime voorraad hydraulische lieren en 
powerpacks kunnen wij u snel een oplossing  
bieden. Naast nieuwe standaard en speciaal 
gebouwde oplossingen hebben  
we een ruim aanbod  
gebruikt materieel.  
Bekijk voor de  
mogelijkheden  
en het gebruikte  
aanbod op onze  
website via  
www.degra.com. 

Volg ons op social 

media en blijf op 

de hoogte van het 

nieuwste aanbod

Ons aanbod aan verhuurmaterieel is net zo breed als ons productaanbod. Wilt u op projectbasis gebruik  
maken van onze lieren en powerpacks? Dan is verhuur de oplossing. Net als bij ons verkoop aanbod kunnen 
we maatwerk leveren. Naast een snelle levertijd en maatwerk kunt u bij ons terecht voor on-site  
mobilisatie. Zo kunt u snel turn-key met uw huurmaterieel aan de slag!  

Technische problemen oplossen! Dat is wat  
wij graag doen. Soms door simpelweg direct  
onze kennis in te zetten of door een technisch  
onderzoek te doen. Waar nodig kunnen we ook 
gebruik maken van externe specialisten om tot de 
beste technische oplossing te komen.
 
Ons adviesteam staat klaar om met  
uw technische uitdaging aan de slag te gaan.  
Neem voor meer informatie contact op door  
te bellen met 0186 65 21 89. 

Gebruikt weer als nieuw! In 2020 hebben we 
opnieuw een aantal hoogwaardige revisie 
projecten gedaan. Een aantal van deze projecten 
kunt u terugvinden in deze brochure.  
 
Revisie van gebruikt materieel is in veel gevallen 
interessant en bijzonder duurzaam. Bij revisie  
is het ook mogelijk nieuwe technieken toe  
te passen. Denk hierbij aan moderne  
CAN-bus besturingen.

Lieren en onderdelen uit voorraad
Met onze ruime voorraad aan onderdelen en lieren 
kunt u snel (weer) aan de slag. 

Doordacht maatwerk 
Bij veel projecten worden wij ingeschakeld als 
full-service partij voor engineering, fabricage en 
installatie van het hydraulische systeem.  
 
Snelle service
Projecten houden niet van down-time, wij ook niet. 
We streven naar snelle troubleshooting, service (op 
locatie) en het snel verzenden van spare-parts.
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Lieren Powerpacks Service



Staalkabel of dyneema? Onze lieren rusten we altijd uit 
met de beste keuze afhankelijk van de toepassing. Aan 
dit rijtje kunnen we sinds kort ook DynIce toevoegen. 

DynIe is opgebouwd uit  
6 verschillende lagen 
met als resultaat dat 
de kabel rond blijft, 
ook als we deze onder 
spanning op een  
trommel wikkelen.  
Dat heeft enorme 
voordelen bij een  
kabelberging in  
meerdere lagen. Lees 
meer over Dynice op onze website. 

KABELKEUZE

TIJDELIJKE OPHAALBRUG  
DORDRECHT

In het prachtige centrum van Dordrecht is de Engelenbur-
gerbrug een monument die de historische binnenstad  
verbindt met de het schiereiland Het nieuwe Werck.  
De brug, die in 1910 is gebouwd, werd in 2020 gerenoveerd. 
Omdat de Engelenburgerbrug één van de slechts twee 
bruggen is die de stad verbindt met het schiereiland is  
er een tijdelijke brug gebouwd.  
 
SAMENWERKING 
De bouw van deze tijdelijke brug is gedaan door DVA  
Engineering. In samenwerking met DVA Engineering  
mochten wij de twee lieren die de brug openen. Beide 
lieren worden hydraulisch aangedreven door ons  
standaard elektrisch aangedreven powerpack. Zoals  
alle Dégra lieren zijn de lieren voor dit project robuust  
en zo compact mogelijk uitgevoerd. 
 
 

 
 
TECHNISCHE VEREISTEN
Voor dit project moesten beide lieren aan een aantal eisen 
voldoen. Beide lieren kunnen ieder 6 ton hijsen en voldoen 
hiermee  aan de technische specificatie voor het ophalen 
van de brug. Naast de kracht van de lieren is er extra stil 
gestaan bij veiligheid. Ook een tijdelijke brug moet voldoen 
aan de richtlijnen, DVA Engineering heeft een extern bureau 
gevraagd het samengesteld geheel te keuren.   

TECHNISCHE EXTRA’S
Iedere lier kan voorzien worden van extra’s. Van  
drumguards, voorspoelers, load cellen, krachtbegeleiders 
tot verschillende type kabel en olie. 

Gekeurde lieren
Zowel onshore als offshore werken we met de bekende 
klasse bureaus. Onze engineers passen gesimuleerde 
stressanalyses toe op de ontwerpen. 

Lieren en powerpacks conserveren
Afhankelijk van de omgeving en de applicatie zoeken we 
het beste verfsysteem. Van een gecertificeerd verfsys-
teem, een verf in de gewenste RAL kleur tot schoperen.  
In extreme omstandigheden kan er voor een RVS  
uitvoering gekozen worden. 

    
    

 LEES MEER OVER KABELKEUZE                        BEZOEK WWW.DEGRA.C
OM

    
   

DÉGRA EN DUURZAAMHEID
Als familiebedrijf denken we na over de toekomst. Wat laten we achter en hoe beïnvloeden onze keuzes nu, de wereld 
voor komende generaties? Zodoende werken ook wij aan een duurzame toekomst. Hoe we dat doen? 

DUURZAME BOUW
We bouwen robuust en sterk. Zo hebben onze lieren 
en powerpacks een lange levensduur.  

REVISIE EN HERGEBRUIK
Omdat hergebruik van bestaand materiaal onze 
voorkeur heeft zijn we gespecialiseerd op het gebied 
van revisie. 

 
BIOLOGISCH AFBREEKBARE OLIE
Steeds vaker gebruiken wij biologisch afbreekbare olie.  
Deze olie voorkomt verontreiniging aan bodem of water. 
 
WERKEN OP ZONNE-ENERGIE
Sinds april 2019 wekken wij energie op met zonnepanelen.  
Op zonnige dagen wekken de 390 zonnepanelen wel meer  
dan 500 kWh op. 
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“ We gaan altijd voor de beste technische oplossing.  
   Voor dit project was technische eenvoud van belang.  
   De compacte lieren in combinatie met ons  
   bijpassend powerpack was de perfecte oplossing.”  

    -Sytse van der Werff, Sales Dégra



VERHUUR DHW45  
SET MET EHPU22

Klaar voor de start! Dit najaar leverde we dit set met een 
EHPU22 powerpack en een Dégra DHW45 lier. Ons verhuur-
aanbod is ruim en door onze grote voorraad snel leverbaar. 
Bovendien engineeren we graag om een snelle oplossing  
op maat te realiseren.  
 
TURN-KEY AAN DE SLAG
Onze service engineers komen op locatie en zo kan ieder  
project snel van start. Verhuursets zoals deze kunnen  
daarnaast worden voorzien van alle gemakken waaronder 
remote control.  
 
TE HUUR UIT VOORRAAD  
We hebben een uitgebreide voorraad en leveren snel. Ook 
zijn er uiteenlopende mogelijkheden op het gebied van  
engineering en we bieden dan ook graag een pasklare 
oplossing op het gebied van verhuur. 
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“ Als we denken aan verhuur, denken we aan snelheid    

   en een ruim aanbod. Niet voor niks zeggen klanten  

   als ze hier vertrekken: ‘soms is het eigenlijk zo  

   simpel.’ Dat is het ook! “ 

   - Marieke de Graaf, Commercieel Directeur Dégra



Verhuur - 

BEKIJK DE  
VIDEO ONLINE

VERHUUR DHW7600  
SET MET EHPU45

REVISIE 
Deze DHW7600 40 tons A&R winch is dit jaar geheel 
gerenoveerd en ingezet voor een verhuurproject.  
 
SERVICE OP LOCATIE 
Na de revisie hebben onze engineers het set geïnstalleerd 
op locatie. Deze veelzijdige lier is voor dit project  
gebruikt in combinatie met remote control. Zo is een  
veilige bediening op afstand gegarandeerd. De lier is  
veelzijdig in te zetten en prestaties zijn onder andere  
sterk afhankelijk van type kabel en aandrijving.  

DHW7600-600-250-76 | GLADDE TROMMEL | 
400KN @ 280 BAR 1STE LAAG |  
VERHUURSET MET EHPU45 |
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“ Dit project bewijst dat verhuur niet standaard  

   hoeft te zijn. We leveren graag ook maatwerk  

   bij verhuurprojecten.”  

   - Jan-Willem de Graaf, Technisch Directeur Dégra  



SAMENWERKING  
SEATOOLS & DÉGRA

Seatools, het subsea technologiebedrijf en Dégra  
introduceren samen een reeks lieren met Active Heave 
Compensation (AHC). Het breed toepasbare HeaveMate™ 
AHC-lierassortiment zal via een verhuurpool op de markt 
worden gebracht in 2021 en heeft een auto-tuning-func-
tionaliteit voor snelle inbedrijfstelling. Hiermee is deze 
geavanceerde lier- en besturingstechnologie  
gemakkelijker en toegankelijker dan ooit tevoren. 

MAKKELIJK IN GEBRUIK
De AHC lieren zijn ontwikkeld om eenvoudig en snel  
mee aan de slag te kunnen. Met slechts enkele  
parameters treffen wij de voorbereidingen die nodig  
zijn om turn-key te starten. 

Afhankelijk van de situatie kunnen we een reeks modi  
en functionaliteiten integreren die zijn afgestemd op  
uw behoeften. 

KORTE LOOPTIJDEN EN SNEL IN GEBRUIK
Geïntegreerde auto-tuning-functies zorgen voor een  
aanzienlijke verkorting van de inbedrijfstellingstijden. 
Omdat we elk specifiek geval simuleren, voorspellen we 
bovendien de prestaties van een systeem in elke situatie. 
Dit betekent dat op locatie alleen afstemming vereist is. 

BESCHIKBAAR  
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DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE
• Betrouwbare lier met Active Heave Compensation.
• Korte doorlooptijden dankzij simulaties. 
• Auto-tuning functionaliteit voor  
    korte inbedrijfstellingstijden. 
• Turn-key levering.
• Eenvoudig in gebruik.
• Flexibele extra functionaliteiten en opties zoals  
 bijvoorbeeld constant tension. 
• Zeer betrouwbare, in de praktijk bewezen lier  
 en besturingssysteem. 
• Korte voorbereiding inbedrijfsstelling.



Een samenwerking waar we met veel plezier op terugkijken 
is de samenwerking met NACAP. Het Australische bedrijf 
staat bekend als constructeur voor pijpleidingen en  
energie-infrastructuur in Australië en Papoea-Nieuw-Guinea. 
Het verplaatsen van zwaar materieel, zoals pijpleiding- 
apparatuur, tegen een modderige helling op kan  
een behoorlijke uitdaging zijn tijdens de bouw- of  
grootschalige pijpleiding projecten.
 
SAMENWERKING
In samenwerking met NACAP ontwikkelde we daarom het  
Excavator Winch System. Door een Nacap-graafmachine 
te gebruiken in combinatie met een 20 tons lier van Dégra,  
kunnen zware pijplijnuitrustingen nu gemakkelijk tegen  
steile hellingen op worden getrokken.

                              
              LEES MEER OVER DIT  
                             PROJECT OP ONZE WEBSITE 

PULLING MUD SYSTEM 
AUSTRALIË
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DUURZAME UPGRADE VAN  
50 JAAR OUDE LIER

Voor een belangrijke klant hebben we dit jaar een 125 ton 
tractielier met bijbehorende storage lier en een voorspoeler 
geüpgraded. De opstelling wordt ingezet om stroomkabels 
van windmolenparken op zee aan land te trekken.  

MODIFICATIE EN MODERNISERING 
Voor dit project mag de lier niet meer dan 70 ton  
trekken. Dit om beschadiging aan de kabel te voorkomen.  
Een belangrijk onderdeel van de modificaties was het 
toevoegen van een constant tension functie. Deze functie 
zorgt ervoor dat er met een constante kracht getrokken 
kan worden.  
 
Door ook een registratie systeem toe te voegen kan de 
klant door middel van logbestanden precies terug zien met 

BEKIJK DE ONLINE VIDEO 
VAN HET TRANSPORT

welke kracht er op ieder moment aan de kabel is getrok-
ken. Met deze technische upgrade kan de 50 jaar oude lier 
weer jaren vooruit.  
 
SERVICE OP LOCATIE 
Onze specialisten zijn op locatie geweest in Engeland om de 
gehele opstelling samen met de klant in bedrijf te stellen.  
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“ Onze faciliteiten maken het mogelijk om dergelijke  

   projecten volledig uit te voeren op eigen locatie. Zo blijft  

  de benodigde inbedrijfsstellingstijd op locatie beperkt.“    
- Marieke de Graaf, Commercieel Directeur Dégra  



COMPLEET  
LIERPAKKET  
Enguri Dam Georgië

 
De Enguri stuwdam in Georgië is de derde hoogste dam 
van de wereld. Dit complete lierpakket zal daar gebruikt 
gaan worden voor baggerwerkzaamheden. Doordat we het 
totale pakket leveren zijn lieren en aandrijving op elkaar en 
de toepassing afgestemd. 

HET LIERPAKKET 
Het gehele pakket bestaat uit de volgende onderdelen:  
•      Twee hijslieren van 25 ton en 30 ton elk voorzien  
        van 250m, 44mm staalkabel. 
• Vier 5 tons CT verhaallieren voorzien van 500m,  

18 mm staalkabel. 
• 10 ft container powerpack met het vermogen  

van 4x 45 kW.
• Eén hijslier van 10 ton voorzien van 150m,  

30mm staalkabel.
• 6 ft container powerpack met 22 kW vermogen.
• Complete CAN-bus besturing.
• Poliepknijper.
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In het najaar van 2020 stonden deze twee SP65, twee  
SP20 pompen met 45 kW powerpack en slangen klaar voor 
Ravestein Shipyards and Construction Company. Ravestein 
is gespecialiseerd in zware staalconstructies zoals  
bruggen, sluisdeuren, roll-on / roll-off steigers, jack-up 
platforms en backhoe dredgers. 
 
POMPEN
Deze hydraulisch aangedreven vuilwaterpompen zijn 
geschikt voor het zware werk. De pompen zijn compleet 
geleverd met hydrauliek slangenpakket en water afvoer-
slangen. Voor deze klus leveren we compleet met elek-
trisch hydraulisch powerpack maar het is ook mogelijk 
om aan te drijven met een (mini)kraan, brandweerwagen, 
vrachtwagen of trekker.  
 
TOEPASSING 
Deze pompen worden gebruikt voor het onderhoud aan 
sluizen. Er zijn echter vele toepassingen. Bijvoorbeeld als 
gebruik als ballastpompen, het leegpompen van bassins  
en dergelijke. Het set is voorzien van biologisch  
afbreekbare hydrauliekolie. 

PROJECT  
RAVESTEIN

2019



SERVICEPARTNER  
BOSCH REXROTH
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Sinds begin 2020 is Dégra servicepartner van Bosch 
Rexroth. Bosch Rexroth is toonaangevend specialist 
in aandrijf- en besturingstechniek. Als servicepartner 
hydrauliek zijn we het aanspreekpunt voor advies,  
reparatie, onderhoud en de inkoop van Bosch Rexroth 
producten in Zuid-West Nederland.  
 
ONDERHOUD EN REPARATIE
Als servicepartner hydrauliek combineren we onze 
hydraulische kennis met de jarenlange ervaring en 
toonaangevende producten van Bosch Rexroth. Met onze 
ondersteuning op het gebied van onderhoud en reparatie 
kunt u rekenen op de kwaliteit van Bosch Rexroth en de 
duidelijke en snelle communicatie die past bij Dégra. 

BOSCH REXROTH PRODUCTEN
De productlijn van Bosch Rexroth is groot, maar welk 
product past het beste bij uw toepassing? Bij Dégra 
vinden we het product dat het beste past bij uw vraag. 
Als servicepartner zijn we op de hoogte van de nieuwste 
producten en de beste toepassing. Bel 0186 65 21 89 voor 
meer informatie en vragen. 

HYDRAULISCHE LEERMIDDELEN
Kennis delen! In dit geval praktische kennis. Naast stages 
is het ook mogelijk om bij Dégra practicum materiaal aan 
te schaffen om kennis te delen. De practicum toestellen 
maken gebruik van in de praktijk toegepaste componen-
ten: pompen, motoren en ventielen. Deze opstellingen zijn 
uitermate geschikt voor technische scholen die het vak 
Hydrauliek aanbieden.

VOORKEUR VAN DE VAKDOCENT
Geeft u het vak Hydrauliek en wilt u binnen een practicum 
uiteenlopende componenten en technische begrippen 
aan bod laten komen? Vraag dan de informatie op van de 
hydraulische leermiddelen. Bij de toestellen leveren wij 

didactisch trainingsmateriaal. Bovendien bestaat er de 
mogelijkheid om een train-de-trainer cursus (op locatie) 
te volgen, zodat de toestellen geen geheimen voor u als 
docent hebben.

Huidige gebruikers van de toestellen zijn onder andere:  
hydrauliekspecialisten uit het bedrijfsleven, docenten  
van de opleiding werktuigbouwkunde, mechatronica,  
docenten mobiele werktuigen.

DEMONSTRATIE AANVRAGEN
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van de  
practicumtoestellen? Neem dan contact op voor meer info. 

BE
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