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MS10
De Flexiever MS10 is de kleinste stationaire 
schudzeef in ons gamma. Een 1-deks 
schudzeefmachine van 470kg die door zijn geringe 
gewicht toch gemakkelijk eens kan meegenomen 
worden naar de werf.

The FleXiever MS10 is the smallest stationary 
vibrating screen in our range. It is a single deck 
vibrating screener weighing 470 kg, which you can 
easily take to the site thanks to its light weight.



Technische Eigenschappen - Technical Characteristics

2100 x 1300 x 1970 mm

470 kg

Zeefoppervlak  
Screen area 1500 x 1270 mm (2m²)

Zeefhoek  
Screen angle 20°

Maasopeningen 
 Mesh aperture 10 / 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 mm

3 x 400V - 0,55kW / 220V 

Maximum bakbreedte  
Maximum bucket width 1900 mm

Capaciteit

Capacity
20 - 40 t/h

(LxBxH)

(LxWxH)

OPTIES -  OPTIONS

• STROOMGROEP: 3 fasig - 6,6kW - 420cc benzine

• POWER CIRCUIT: Three phase power circuit – 6.6kW – 420cc Petrol



MS20
De Flexiever MS20 is de dubbeldeks versie van de 
MS10. Met zijn 750kg kan de machine gemakkelijk 
verplaatst worden met een heftruck, kraan of 
wiellader. De MS20 kan tevens ook uitgebreid 
worden naar een 3-fractie zeef.

The FleXiever MS20 is the double deck version 
of the MS10. Weighing just 750 kg, you can easily 
move the machine with a forklift truck, crane or 
shovel loader. You can also expand the MS20 into a 
3 fraction screen.



Technische Eigenschappen  - Technical Characteristics

2200 x 1220 x 2230 mm

750 kg

Zeefoppervlak  
Screen area 1500 x 1270 mm (2x2m²)

Zeefhoek  
Screen angle 20°

Maasopeningen 
 Mesh aperture 10 / 12 -16 - 20 - 25 - 32 - 40 -50 mm

3 x 400V - 0,5kW

Maximum bakbreedte 
Maximum bucket width 1900 mm

Capaciteit

Capacity
20 - 40 t/h

(LxBxH)

(LxWxH)

OPTIES - OPTIONS

• STROOMGROEP: 3 fasig - 6,6kW - 420cc benzine
• POWER CIRCUIT: Three phase power circuit – 6.6kW – 420cc Petrol

• 3-FRACTIEPLAAT -  3-FRACTION FRAME



MS30
De Flexiever MS30 kan beladen worden met een 
kraanbak van maximum 240cm breed en heeft 
een zeefoppervlak van 2×3,2m². Via een standaard 
aangeleverd hulpstuk kan de 1400kg wegende 
machine met een heftruck verplaatst worden. Ook 
verkrijgbaar met een optie om in 3 fracties af te 
zeven.

You can load the FleXiever MS30 with a 
crane bucket of no more than 240 cm wide and 
it has a screen area of 2×3.2m². The machine, 
which weighs 1,400 kg, can be moved with a 
forklift truck using a standard attachment 
supplied. Also available with the option of 
screening in 3 fractions.



Technische Eigenschappen  - Technical Characteristics

2810 x 1620 x 2480 mm

1400 kg

Zeefoppervlak  
Screen area 2000 x 1600 mm

Zeefhoek  
Screen angle 20°

Maasopeningen 
 Mesh aperture 10 / 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 mm

3 x 400V - 1,1 kW

Maximum bakbreedte  
Maximum bucket width 2500 mm

Capaciteit

Capacity
40 - 80 t/h

(LxBxH)

(LxWxH)

OPTIES - OPTIONS

• STROOMGROEP: 3 fasig - 6,6kW - 420cc benzine
• POWER CIRCUIT: Three phase power circuit – 6.6kW – 420cc Petrol

• 3-FRACTIEPLAAT - 3-FRACTION FRAME



MS40
De Flexiever MS40 kan beladen worden met een 
kraanbak van maximum 270cm breed en heeft 
een zeefoppervlak van 2×3,6m². Via een standaard 
aangeleverd hulpstuk kan de 1500kg wegende 
machine met een heftruck verplaatst worden. Ook 
verkrijgbaar met een optie om in 3 fracties af te 
zeven.

The Flexiever MS40 can be loaded with an excavator 
bucket of maximum 270cm wide and has a sieving 
surface of 2×3,6m². The 1500kg machine can be 
moved with a forklift truck by means of a standard 
attachment. Also available with an option to 
screen in 3 fractions.



Technische Eigenschappen - Technical Characteristics

3080 x 1610 x 2620 mm

1500 kg

Zeefoppervlak  
Screen area 2200 x 1600 mm (2x3,6m²)

Zeefhoek  
Screen angle 20°

Maasopeningen 
 Mesh aperture 10 / 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 mm

3 x 400V - 1,6 kW 

Maximum bakbreedte  
Maximum bucket width 2700 mm

Capaciteit

Capacity
50 - 120 t/h

(LxBxH)

(LxWxH)

OPTIES - OPTIONS

• STROOMGROEP: 3 fasig - 6,6kW - 420cc benzine
• POWER CIRCUIT: Three phase power circuit – 6.6kW – 420cc Petrol

• 3-FRACTIEPLAAT -  3-FRACTION FRAME



Drum
De FleXiever Drum is een elektrisch aangedreven 
stationaire trommelzeef van 1000kg. De machine kan 
gemakkelijk met de lepels van een heftruck meegenomen 
worden op een aanhangwagen voor zeefwerken op 
verplaatsing.

Deze trommelzeef is ideaal voor compost of groenafval 
af te zeven maar kan tevens ook ingezet worden om 
grond met stenen af te zeven.

De snelheid van de trommel kan geregeld worden en 
deze is tevens voorzien van een inwendig schroeflint 
die het materiaal naar voor stuwt en meeneemt in de 
draaibeweging. De storttrechter is uitgerust met een 
trilmotor en een rooster om grof steenpuin niet in de 
trechter te laten vallen.

The FleXiever Drum is an electrically powered stationary 
screening drum weighing 1,000 kg. You can easily pick up 
the machine with the forks of a forklift truck and put it on 
a trailer for screening work on site.

This screening drum is ideal for screening compost or 
vegetable waste, but you can also use it for screening 
stony soil.

You can control the drum’s speed, and we have also 
itted it with an internal screw conveyor which pushes 

the material forwards and takes it along in the 
rotational movement of the spiral. The hopper is 
equipped with a vibration motor and a grid to prevent 
bulky rubble from falling into the funnel.



Technische Eigenschappen  - Technical Characteristics

3030 x 2070 x 1910 mm

3030 x 2070 x 2910 mm

1000 kg

Trommel (L x Ø)  
Drum (L x Ø) 1600 x 1200 (6,5m³)

Maasopeningen 
 Mesh aperture 5 - 10 - 16 -20 - 40 mm

3 x 400V - 1,6kW 

Capaciteit

Capacity
25 - 50 t/h

Ingeklapt (LxBxH)  
Folded (LxWxH)

Uitgeklapt (LxBxH)  
Unfolded (LxWxH)



FleXiever op maat - Tailormade
De core business van FleXiever is machinebouw op maat. Wat eigenlijk wil zeggen dat 
we volledig volgens uw wensen en noden een zeefmachine op maat kunnen uitwerken. 

The core business of FleXiever is customised machine building. This really means that we are 
able to work out a custom-made screening machine entirely in line with your needs and 
requirements.

Contacteer ons -  Contact us:

Brand Equipment B.V., Coevorderweg 20a, 7783 BE Gramsbergen, Nederland 

E info@brandequipment.eu T +31 524 215 085 W www.brandequipment.eu




