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The MTP Gold Medal award for the MPB 18.47 Mobile Trommel Screener

is the most prestigious and valued award on the Polish market
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MOBIELE TROMMELZEEF

MPB 14.44 / 18.47 / 20.55 

MOBIELE TROMMELZEVEN PRONAR MPB 14.44, MPB 18.47, MPB 20.55 

scheiden effectief een gamma van materiaal in verschillende maten

Met dank aan het sobere design en de simpele werking, zijn mobiele trommelzeven uitstekend gepast voor het 
werken met verschillende materialen- bodem, compost, gemeentelijk afval, kolen, aggregaat, en biomassa. Het soort 
trommel hangt af van de eisen van de klant- ronde of vierkante gaten, verschillende staal diktes . Machine 
afmetingen, EU homologatie en verschillende bevestigingspunten laten vervoer op de openbare weg toe zonder 
speciale toelatingen. Grote openingen geven een snelle en gemakkelijke toegang tot de motor die op een roterend 
frame is gemonteerd en verzekerd een goede toegang tot de aandrijflijn, en de hydraulische pompen.

uitwisselbare zeeftrommels met ronde of vierkante 
gaten in diverse afmetingen afhankelijk van de behoefte 

Snel en gemakkelijk trommel verwisselen Centraal smeersysteem
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hydraulisch verstelbare reinigingsborstel versterkte transportband in de bunker

gebruiksvriendelijk bedieningspaneel

Alle Pronar mobiele trommelzeven zijn 
gehomologeerd en toegelaten tot het 
openbaar verkeer

De motor en hydraulisch systeem zijn gemonteerd op een uit draaibaar 
frame wat toegang voor onderhoud  gemakkelijk maakt
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De PRONAR MPB 20.55 trommelzeef aan het werk. Zand aan het zeven

Hydraulische kip rooster voor het verwijderen van grote 
objecten voor ze de trommel ingaan

Luchtscheider voor het scheiden van papier of licht plastiek 
Magnetische roller voor het scheiden van 
metalen, kan gemonteerd worden op beide 
transportbanden
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PRONAR MPB 18.47 trommelzeef afval aan het zeven na biologische stabilisatie

Water en zeep tank kan als optie 
gevraagd worden bij de machine.

Verplaatsings hulpstuk maakt korte verplaatsing 
mogelijk met bouw machines zonder de koppeling 
te beschadigen

Hydraulische steunpoten verzekeren de stabiliteit van de 
machine op oneffen grond.
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PRONAR MPB 18.47 trommelzeef hakselhout  aan het zeven

PRONAR MPB 18.47 trommelzeef biologisch afval een het zeven

betrouwbare Caterpillar motor – dankzij de laatste nieuwe 
milieuvriendelijke technieken  zijn de motoren uitgerust met euro 3 en euro 
4 norm.

elektromotor kan aangeboden worden, ideaal voor bedrijven 
die eigen stroom produceren.
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De PRONAR MPB 18.47 trommelzeef in werking - stenen aan het zeven

regelbare bandsnelheid is als optie te verkrijgen op elke 
fractie

Cleanfix systeem maakt automatisch de radiator 
proper en vermijd daardoor oververhitting in 
stoffige condities.

TG T9-2 afstandsbediening is handig voor de 
operator om de hoogte van de transportbanden te 
regelen, de hydraulische kip rooster te bedienen 
en het toerental van de motor te regelen. 
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MOBIELE TROMMELZEVEN

VERDELING VAN DE TROMMELZEVEN

 U kan de Belgisch / 
Luxemburgse PRONAR 
specialisten direct 
contacteren

ISLANDE 

Vlaanderen 
Wim Heynickx 
Gsm : 0476-231797
e-mail: wh@itmsales.be
 

Wallonie en Luxembourg 
Fabrice Robaye 
Gsm: 0473-976514 
e-mail: fr@itmsud.be 
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laser snij proces Pronar mobiele trommelzeef  montagelijn

Las procedé lak proces

De fabriek in Siemiatycze- montage van de PRONAR mobiele trommelzeven
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MPB 14.44 

MOBIELE TROMMELZEVEN

/ 18.47 / 20.55 

CHASSIS MPB 14.44 MPB 18.47 MPB 20.55 

11 000 12 800 16 000 

10 500/2300/3800 10 800/2550/3800 12 000/2550/4000 

100 

Pneumatisch met EBS 

4S/2M 

trommelrem 

ja

mechanisch 

100 

Pneumatisch met  EBS 

4S/2M 

trommelrem 

ja

mechanisch 

100 

Pneumatisch met  EBS 

4S/2M 

trommelrem 

ja

mechanisch 

4 4 4 

435/50 R19.5 (160J) 435/50 R19.5 (160J) 435/50 R19.5 (160J) 

ATW/ADR ATW/ADR ATW/ADR 

2 2 2 

9000 9000 9000 

2 mechanisch 2 mechanisch 2 mechanisch 

1 hydraulisch 2 mechanisch 1 hydraulisch 

24 (12) 24 (12) 24 (12) 

LED LED LED 

50 50 50 

950 (±110) 950 (±110) 950 (±110) 

ja ja ja 

staal  staal staal 

ja ja ja 

ja ja ja 

ja ja ja 

Gewicht [kg] 

Afmetingen (lengte/breedte/hoogte) [mm]          

Maximum snelheid [km/h] 

Remsysteem

ABS configuratie 

Remtype 

Additionele kracht aan EBS module

Type van montage 

Aantal wielen

Banden

Fabrikant assen

Aantal assen

Maximale belasting per as [kg] 

Steunpoten vooraan

Steunpoten achteraan

Voltage [V] 

Type van verlichting

Diameter dissel [mm] 

Hoogte dissel [mm] 

Snijden van obstakels

Spatborden

Modderflappen

Alarmsignalen

Wielblokken

Contourmarkering ja ja ja 

Zwaailamp ja ja ja 

MATERIAAL TRANSPORT MPB 14.44 MPB 18.47 MPB 20.55 

4400/1400 4700/1800 5500/2000  

tot 23 tot 23 tot 19 

16,2 22,1 29,8 

3560/ 1850 3560 / 2120 3900 / 2230 

2600 2800 2850 

3 5 5 

5150/800 5150/800 4900/1000 

5150/800 5150/800 4900/1000 

1000 1300 1300 

600 600 800 

12 12 12 

Dimensies trommel (lengte/breedte) [mm] 

Rotatiesnelheid trommel [tr/min] 

Effectief zeefoppervlak [m²] 

Afmetingen laadbak (lengte/breedte) [mm] 

Laadhoogte [mm] 

Capaciteit van de laadbak [m³] 

Dimensies zeefoppervlak (lengte/breedte) [mm] 

Dimensies transportband (lengte/breedte) [mm] 

Van binnenkant lengte transportband [mm] 

Breedte van binnenkant dwarse transportband  [mm] 

Voltage [V] 

Centraal smeersysteem ja ja ja 
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Motor versies 
beschikbaar MPB 14.44 MPB 18.47 MPB 20.55 

Motor  Deutz verbrandingsmotor 
(UE Niveau 3A - 32 kW / 

2200 tr/min ; max : 36,4 kW / 

 Mitsubishi verbrandingsmotor 
(UE Niveau 3A - 58 kW / 

2200 tr/min ; max : 62 kW / 

Caterpillar verbrandingsmotor 
(UE Niveau 3B - 74,5 kW / 

2200 tr/min ; 

2600 tr/min) 2500 tr/min) 

Caterpillar verbrandingsmotor (UE Niveau 3B - 55,4 kW / 2200 

tr/min ; max : 55,4 kW / 2200 (UE Niveau 3A - 32,0 kW / 

2200 tr/min ; max : 36,4 kW / 

Caterpillar verbrandingsmotor 
(UE Niveau 3B - 55,4 kW / 

2200 tr/min ; max : 55,4 kW / tr/min) 

2800 tr/min) 
2200 tr/min ; 

– (UE Niveau 3B - 55,4 kW / 2200 

tr/min ; max : 55,4 kW / 2600 

Deutz verbrandingsmotor 
(UE Niveau 3B - 55,4 kW / 

2200 tr/min ; max : 55,4 kW / tr/min) 

2600 tr/min) 

electrische motor electrische motor electrische motor 

OPTIES: MPB 14.44 MPB 18.47 MPB 20.55 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

Volgens de eisen van de klant

Volgens de eisen van de klant

+ + – 

+ + + 

+ + + 

+ + – 

+ + + 

Magnetische afscheider

Pneumatische afscheider

Rooster boven laadbak 

Zeil nabij laadbak

Bol aanhechting

Snelheidsaanpassing transportband achteraan

Snelheidsaanpassing transportband zijdelings

Hydraulische steunpoten vooraan

Mazen zeefnet

Dikte zeef

Transportband achteraan met lengte 3300 mm 

Gereedschapskoffer (1 stuk : -SOI) 

Waterreservoir (30L) met zeepverdeler 

Diameter trekoog 040 

Laadsensor laadbak (laden van bak druk sensor)

Zijdelingse bescherming + + + 

m 

MPB 14.44  
m 

MPB 18.47 

MPB 20.55 
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