NIEUW tijdens Vakbeurs Recycling: het Demoplein.
Op het Recycling Demoplein vindt de bezoeker een opstelling van werkende machines. Ontdek ‘state of
the art machines’ en de laatste mogelijkheden op het gebied van o.a. houtrecycling, breken, shredden,
schudzeven en vlakdekzeven. Het Demoplein is buiten en via de oostkant, ter hoogte van stand D122,
van de beursvloer te bereiken.
Op iedere dag zijn er op gezette tijden Demoplein tours. De materialen worden gedemonstreerd en de
bezoeker kan ervaren wat recycling op het hoogste niveau betekent.

Wat is er allemaal te zien op het Demoplein:

Europe Recycling BV
Beleef op het demoplein hoe Europe Recycling de laatste ontwikkelingen op het gebied van
houtrecycling toont.
Ervaar hoe de ‘state of the art’-machines van Hammel, Morbark en Ecostar het productieproces
nauwkeurig, doelgericht en snel aanpakken. Zo staat er de nieuw RED GIANT die het A en B hout tijdens
de demo tot circa 300-400mm verkleint.
De tweede machine in de lijn is de krachtige Morbark Wood Hog 3400XT. Deze machine levert een
perfect product voor de brandstofindustrie, en met inzet van de Ecostar een kant-en-klare grondstof
voor de spaanplaatindustrie.
Deze zeefmachine van Ecostar, de Hextra 7000 3F, sorteert het materiaal in 3 fracties en is helemaal
elektrisch aangedreven. Kortom, veelzijdige apparatuur met een hoog rendement.

Herwijnen Machinery B.V.
Herwijnen Machinery B.V. is op deze 1ste editie aanwezig op het demoterrein met twee recycling
machines. Van Sandvik zullen wij de QE341 Schudzeef demonstreren, dit is een dubbeldeks schudzeef
met een zeefbox van 4.7m lengte en 1.5m breedte. Deze krachtige schudzeef zullen wij demonstreren
in grond met puin waarbij we een onderdek monteren van 20 mm. Bij deze demonstratie zullen wij de
hoge kwaliteit en capaciteiten tonen waartoe de Sandvik machines in staat zijn.
Van de Pronar zullen wij de grootste en krachtigste Shredder demonstreren in het Groenafval. Deze
Pronar MRW2.1010 heeft twee rotoren die worden aangedreven door Danfoss motoren. Op iedere as
komt maar liefst 250.000 nm kracht wat resulteert in een indrukwekkend hoge capaciteit. De machine
is voorzien van een Volvo Penta Motor met 800 pk. Benieuwd naar deze twee capaciteit makers? Wij
zien u graag verschijnen.

PON Equipment
Sinds 2015 is Pon Equipment de Nederlandse dealer van het Ierse merk McCloskey, McCloskey levert
zware en robuuste zeven, brekers en stackers.
Machines om elke zware klus te klaren! Tijdens de Recycling beurs zal de R155 schudzeef op het
demonstratie terrein in actie te zien zijn.

MB Dustcontrol
De SprayCannon is een vernevelingsmachine welke een mistgordijn van microdruppels produceert voor
stofbestrijding binnen en buiten. Het principe bestaat erin de microdruppels te laten agglomereren met
de stofdeeltjes uit de lucht en deze te laten neerslaan (wassen van lucht).
De SprayCannon-technologie maakt gebruik van milieuvriendelijke en efficiënte stofbeheersing manier
bij breekinstallaties, sloopwerken, materiaalopslag of bij overslag van bulkgoederen.

Van Bemmel Recycling
Van Laecke Group, de groep over Van Bemmel en Marcom Recycling, heeft in Nederland haar
hoofdzetel in Houten. De familiale MKB is sinds jaren een klinkende naam in de recyclingwereld in de
Benelux en heeft jarenlange ervaring en expertise in gespecialiseerde machines voor de recycling- en
bouwsector. Tijdens de live demo’s kun je kennis maken met de nieuwste impactbreker van de Terex
groep: de Terex Finlay I-120. Uit de nieuwste lijn van Terex presenteren we de Evoquip COLT 1000, een
compact vlakdekzeef die kan worden ingezet op kleinere terreinen. Als laatste kun je een ALLU DN 3.17
TS 16 zeefbak aan het werk zien, die een betrouwbaar hulpmiddel is voor diverse zeef- en
verkleinwerken.

Programma Demoplein tours:
Dinsdag 20 november
14:30 uur & 19:00 uur
Woensdag 21 november
14:30 uur & 19:00 uur
Donderdag 22 november

14:30 uur & 19:00 uur

