MATERIEEL

D&V-verhuur zet in
op de recyclingmarkt

gen. Voorts is de machine ook uitgerust
met een extra verzwaarde magneet voor
het maximaal ontijzeren van het product
en een sproei-installatie bij de invoer
van het materiaal en op de uitvoerband
om het stof tot een minimum te beperken. De machine breekt een fractie van
0 tot 300 mm, maar kan met een korf uitgerust worden om andere afmetingen te
bekomen.
D&V verhuurt voortaan ook een Terex
Finlay 883+ met spaleckbox, een mobiele schudzeef voor drie fracties en
een unieke zeefbox. De zeef kan ingezet
worden in de meest veeleisende recyclagetoepassingen, gaande van hout en
afval tot zelfs schrootafval. Deze zeefmachine kan uitstekend gecombineerd
worden met de Doppstadt DW3060.

Flip-ﬂop onderdek

Alleskunner
De Doppstadt DW3060 Bio-power is een
alleskunner. Het is een traagdraaiende
breker met een enkele wals. Deze mobiele verkleiningsmachine kan hierdoor
ingezet worden voor verschillende materiaalsoorten zoals hout, groen-, bouw- en
sloopafval, gft, boomwortels en huisvuil.
De machine wordt aangedreven met een
Mercedes Benz-motor van liefst 500 pk.
De Doppstadt rust op een onderstel met
drie assen en kan hierdoor snel en efﬁcient aangepikt worden aan de vrachtwa-

D&V-verhuur speelt met deze twee machines nog meer in op de vraag van de
klant. De sterkte van de onderneming is
dat ze, samen met de klant, naar een gepaste oplossing zoekt voor het verwerken van zijn product. Bovendien bieden
zij hun machines aan met een deskundig woordje uitleg bij de opstart van de
machine.
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D&V-verhuur uit Eeklo investeerde
recent in twee nieuwe machines.
Ze kochten een Terex 883+ met
spaleckbox en een Doppstadt
DW3060 Bio-power. Hierdoor willen
ze hun aanbod in de verhuur van
recyclingmateriaal uitbreiden.

De unieke spaleckzeefbox is uitgerust
met een 3D-bovendek en een ﬂip-ﬂoponderdek. Het getrapte 3D-dek zorgt
ervoor dat het materiaal losgemaakt en
gekeerd wordt. Het ﬂip-ﬂoponderdek,
bestaande uit rubberen matten, zorgt ervoor dat men kan afzeven op een heel ﬁjne fractie. Ook kleverige en natte materialen (nat zand, betongranulaten, ….)
vormen geen probleem voor deze zeef.
De zeefmachine kan ook uitgerust worden met een standaard zeefbox. Die kan
men gebruiken voor toepassingen zoals
het zeven van steenpuin met grond, enz.

