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De Flexiever MS10 is de kleinste stationaire 

schudzeef in de serie. Deze enkeldeks schudzeef-

machine van 470 kg kan door zijn geringe         

gewicht makkelijk meegenomen worden naar de 

werklocatie.  

De Flexiever MS20 is de dubbeldeks versie van 

de MS10. Met een eigen gewicht van 750 kg kan 

de machine gemakkelijk verplaatst worden door 

een heftruck, kraan of wiellader. De MS20 kan 

tevens ook uitgebreid worden naar een 3-fractie 

zeef.  

De Flexiever MS30 kan geladen worden door een 

shovel welke maximaal 240 cm breed is. De 

MS30 heeft een zeefoppervlak van 2×3,2m². Met 

het standaard aangeleverd hulpstuk kan de 1400 

kg wegende machine met heftrucklepels          

verplaatst worden. De MS30 is ook verkrijgbaar 

met  een  optie om in 3 fracties af te zeven.  

De Flexiever MS40 kan geladen worden met een 

shovel van maximaal 270 cm breed en heeft een 

zeefoppervlak van 2×3,6m². Met het standaard 

aangeleverd hulpstuk kan de 1500 kg wegende 

machine met heftrucklepels verplaatst worden. 

Ook de MS40 is verkrijgbaar met  een optie om 

in 3 fracties af te zeven.  

FLEXIEVER MS-SERIE 



 

 

De FleXiever Drum is een elektrisch aangedreven     

stationaire trommelzeef van 1000 kg.  

De machine kan gemakkelijk met de lepels van 

een heftruck op een aanhangwagen gezet     

worden voor zeefwerken ter plaatse.  

Deze  trommelzeef is ideaal voor het zeven van 

compost en groenafval, maar kan tevens ook 

ingezet worden om grond met stenen uit te     

zeven. 

De trommel is voorzien van een inwendig 

schroeflint , dat het materiaal naar voren stuwt 

en meeneemt in de draaibeweging. De snelheid 

van de trommel kan geregeld worden.     

De storttrechter is uitgerust met een trilmotor 

en een rooster om grof steenpuin niet in de 

trommel te laten vallen. 

FLEXIEVER DRUM 



TECHNISCHE SPECIFICATIES FLEXIEVER 

De Flexiever is te koop en te huur. Voor meer informatie kunt u contact met ons 

opnemen, wij vertellen u graag meer. 

Aan de gegevens in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.  

Kleur-, druk– en typefouten voorbehouden. 

 

 

TYPE MS-GAMMA MS10 MS20 MS30 MS40 DRUM 

Afmetingen (lxbxh in mm) 2100x1300 

x1970 

2200x1220 

x2230 

2810x1620 

x2480 

3080x1610                   

x2620 

3030x2070 

x2910 

Ledig eigen gewicht (kg) 470 750 1400 1500 1000 

Zeefoppervlak (mm) 1500x1270 

(1x) 

1500x1270

(2x) 

2000x1600

(2x) 

2200x1600 

(2x) 

1600 lang 

1200 diameter 

Zeefhoek (°) 20 20 20 20  

Maasopeningen (mm) 10/12-16-

20-25-32-

40-50 

10/12-16-

20-25-32-

40-50 

10/12-16-

20-25-32-

40-50 

10-16-20-

25-32-40-

50 

10-16-20-40 

Trilmotor (v) 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 

Vermogen (kW) 0,5 0,5 1,1 1,6 3,5 

Maximum bakbreedte  1900 1900 2500 2700 2000 

Capaciteit (t/u) 20-40 20-40 40-80 50-120 25-50 
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Bezoek alleen op afspraak! 

Telefoon:  +31(0)418-584163 

E-Mail:        info@gerlasco.nl 

Website:     www.gerlasco.nl 


