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Het scheiden van uw geshredderd afval was nog 

nooit zo gemakkelijk 

 

De Afvalscheider is in zijn geheel ontwikkeld en gebouwd 

door Achterbosch Machinebouw.  

De afvalscheider is in staat om geshred plastic van staal, 

steen en zand te scheiden. Door het eenvoudige principe met 

luchtstromingen wordt het scheiden makkelijker en is de 

Afvalscheider minder storingsgevoelig. 

 

De Afvalscheider is de oplossing voor uw afval problemen. 

De Afvalscheider is eenvoudig in gebruik en scheidt het geshredderd afval op 

een efficiënte manier. 

Met zijn bruto (ongesorteerd materiaal) capaciteit van 100 kg per uur, geheel 

in te stellen parameters en compacte bouwvorm van (LxBxH): 

5050x2030x5000 mm voldoet de Afvalscheider aan alle eisen van de 

gebruiker. De Afvalscheider kan eenvoudig verplaatst worden binnen uw 

bedrijf. Door de scharnierende arm kan de flexibele buis naar binnen worden 

geklapt, waardoor er ruimte ontstaat waar de heftruck het frame op kan 

pakken doormiddel van de ingebouwde heftruck kokers. 

Door middel van de grote hopper kan er eenvoudig 0.5 m3 afval per keer in 

worden gekiept. De Afvalscheider verwerkt dit afval geheel automatisch. 

Door het bordes in het midden van de Afvalscheider kunnen alle componenten 

eenvoudig onderhouden worden. 

Eventuele klantgerichte wensen zijn geen enkel probleem, omdat de 

Afvalscheider geheel in het beheer van Achterbosch Machinebouw is 

ontwikkeld. 

 

Vraag naar de mogelijkheden.. 

 

De Afvalscheider is een complete machine, waar uw 

afval veranderd wordt in een verkoopbaar product.  

Dit bespaart geld wat anders uit gegeven moet 

worden voor het storten van het afval. Ook kan het 

plastic opnieuw op de markt gebracht worden. Dit is 

positief voor het milieu en uw portemonnee. 
 

Het afvalmateriaal wordt in de hopper gekiept, de transportband 

schraapt het materiaal uit de hopper en transporteert het naar 

de trilzeef. Deze trilt het zand uit het afval en deponeert het op 

de tweede transportband. Bovenaan wordt het afval door een 

schroeftransporteur in de scheidingsbuis geforceerd. Door de 

blower wordt er lucht in de scheidingsbuis geblazen, deze 

luchtstroom pakt de lichte fractie op, de zware fractie zal niet 

naar boven geblazen worden en valt onderuit de scheidingsbuis. 

De lichte fractie wordt door de flexibele buis naar beneden geleid 

en in een separate bak geblazen. 

 

  De Afvalscheider, heeft een scheidingsrendement van      

95%. Het rendement voor uw situatie kan bij ons berekend 

worden. Met een sample van uw afval kunnen wij doormiddel 

van  berekeningen het verwachte scheidingsrendement 

berekenen. 

 

Technische specificaties 

 Bruto Capaciteit  100-500 kg/hr. 
 Capaciteit hopper  0.5 m3 
 Eigen gewicht   1000 kg 
 Afmetingen (LxBxH)  5050x2030x5000 mm 
 Instelbare luchtsnelheid tot 60 m/s 
 Maximale partikel grootte 100x100x100 mm 
 Vereiste elektr. aansluiting 3P(16a) + N + Earth  
 De snelheid van de transportbanden kan ingesteld worden om de 

machine zo efficiënt mogelijk te laten lopen. 
 Voorzien van heftruckkokers zodat de Afvalscheider eenvoudig te 

verplaatsen is. 
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