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POWERSCREEN WARRIOR  2100 

 
     De Warrior 2100 is een dubbel deks rups mobiele 
vlakzeef triple shaft met een zeefoppervlak van 4,88 x 
1,55 mtr en wordt over het algemeen ingezet bij multi-
functionele zeefwerkzaamheden zoals zand, grind, sane-
ringen, ijzererts ed. 

               
 
34.800 kg / 350 T/u*  

POWERSCREEN WARRIOR 1400 X 

 
                           De Warrior 1400 is een dubbel deks 
rupsmobiele  vlakzeef met een zeefoppervlak van 3,6 x 
1,25 mtr en wordt over het algemeen ingezet bij multi-
functionele zeefwerkzaamheden zoals zand, grind, sa-
neringen, ijzererts ed. 
 
27.500 kg / 250 T/u* 

POWERSCREEN WARRIOR 800 

De Warrior 800 is de kleinere broer van de populaire 
Warrior 1400. Het is een dubbel-deks rupsmobiele vlak-
zeef met een zeefoppervlak van 2,77 x 1,22 mtr en 
wordt over het algemeen ingezet bij multifunctionele 
zeefwerkzaamheden zoals grond, zand, grind, sanerin-
gen, ijzererts ed. De Warrior 800 is uitermate geschikt 
voor de wat kleinere zeefklussen. 
 
16.700 kg / 125 T/u* 

POWERSCREEN WARRIOR 600 

De Warrior 600 is de kleinste zeefmachine in het Warri-
or gamma. Het is een dubbel-deks rupsmobiele vlak-
zeef met een zeefoppervlak van 2,34 x1,17 mtr en 
wordt over het algemeen ingezet bij multifunctionele 
zeefwerkzaamheden zoals grond, zand, grind, sanerin-
gen, ijzererts ed. De Warrior 600 is uitermate geschikt 
voor de wat kleinere zeefklussen. 

 
12.000 kg / 100 T/u* 

* Afhankelijk van zeefmedia en product 
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Zeef media 

Onze machines kunnen voorzien worden van diverse type zeefmedia. 
Van Der Spek NV helpt u graag met het bepalen van het juiste type zeefdek ! 

Vingerzeven 
Gaten platen Spijlen rooster 

Vierkant geweven 

Harpzeven Speedscreens 
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DUZTECH D300 

Deze mobiele vernevelaar op banden kan ingezet worden 
in stoffige omgevingen, zoals bij sloop– en of breekwer-
ken, behandelen van bulkgoederen enz.  
De D300 heeft een mistbereik tot maximaal  30m.  
 
 
 

 

http://www.majorwire.cc/English/products_flexmat3.html


 

 

 

TELESTACK  TC 424 X 

Deze rupsmobiele transportband heeft een lengte van 24 
meter en kan tot 400 ton per uur  transporteren tot een 
maximale hoogte van 11m (26°). De Telestack transport-
banden staan bekend om hun laag verbruik (80% minder) 
en efficiënte inzetbaarheid voor stockeren of laden/
lossen. 

 

VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
Prijzen : exclusief BTW en af Ternat 
Machines worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden 
Onmiddellijk beschikbaar behoudens tussentijdse verkoop 
Betaling : contant  voor afhaling 
Onze machines zijn te bezichtigen voor verkoop en demo te Ternat 
 
Voor verhuur kan u ook terecht bij onze partners in uw regio. 
( voor inlichtingen, contacteer ons ) 
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FUCHS MHL350F 

 
Deze overslagkraan heeft een gieklengte van 16 m. Door 
enkele bijkomende opties zoals camerasysteem op giek 
en bovenwagen, panoramische buitenspiegel, enz kan 
deze machine ingezet worden voor diverse werkzaamhe-
den. 
 

 
 

34.500 kg  

 

VAN  DER  SPEK NV 

POWERED BY PEOPLE  


