
Veeg- en 
Schrobmachines



1.750 m2/uur 3.050 m2/uur2.295 m2/uur1.960 m2/uur

40 liter 85 liter62 liter62 liter

51 cm 61 cm65 cm55 cm

6.800 m2/uur 7.200 m2/uur6.920 m2/uur 7.200 m2/uur

160 liter 180 liter160 liter 180 liter

85 cm 87 cm 90 cm85 cm

SR850C 
Schrobmachine  

S520C 
Schrobmachine  

S550BT 
Schrobmachine  

SR820 
Schrobmachine  

S650BT 
Schrobmachine  

SR820C 
Schrobmachine  

S680C 
Schrobmachine  

SR850 
Schrobmachine  

900 m2/uur 1.000 m2/uur

4.500 m2/uur

1.750 m2/uur830 m2/uur

3.800 m2/uur

Schrobmachines

3 liter 10 liter

110 liter

40 liter8 liter

85 liter

28 cm 35 cm

75 cm

50 cm35 cm

76 cm

24.000 m2/uur12.000 m2/uur8.200 m2/uur 14.000 m2/uur

300 liter280 liter240 liter 280 liter

130 cm108 cm100 cm 120 cm

4.500 m2/uur

110 liter

75 cm

3.080 m2/uur

65 liter

56 cm

S340 
Schrobmachine  

S750BT
Schrobmachine  

SR1300DC 
Schrobmachine  

S350E
Schrobmachine  

SR1050
Schrobmachine  

SR550B
Schrobmachine  

S350B 
Schrobmachine  

SR1100C 
Schrobmachine  

SR750 
Schrobmachine 

S520BT 
Schrobmachine  

SR1200
Schrobmachine  

SR750 
COMFORTLINE 
Schrobmachine 

Informeer naar onze 

INDUSTRIËLE ZUIGERS

Reinigingsmiddelen

GRONDIG SCHOON
De meest effectieve vloerreinigers 
leveren wij direct uit voorraad. 

Werkcapaciteit Tankinhoud Schrob- of veegbreedte



2.620 m2/uur 6.200 m2/uur

9.700 m2/uur

4.900 m2/uur

9.510 m2/uur

3.700 m2/uur

WerkcapaciteitVeegmachines

9.700 m2/uur 10.370 m2/uur

45 liter 62 liter

115 liter

55 liter

190 liter

60 liter

Tankinhoud

115 liter 190 liter

70 cm 115 cm

130 cm

85 cm

112 cm

90 cm

Schrob- of veegbreedte

130 cm 122 cm

16.000 m2/uur11.500 m2/uur 13.000 m2/uur 22.000 m2/uur

400 liter180 liter 190 liter 400 liter

135 cm144 cm 142 cm 135 cm

V70
Veegmachine  

V90
Veegmachine  

VR850
Veegmachine  

VR950
Veegmachine  

VR1300
Veegmachine  

VR1300HD
Veegmachine  

VR1350HD
Veegmachine  

VR1450HD
Veegmachine  

VR1500HD
Veegmachine  

VR1600HD
Veegmachine  

VR1650HD
Veegmachine  

VR1800HD
Veegmachine  

De MEIJER-machines worden ontwikkeld door Metech Sweepers  

& Scrubbers uit Barneveld en zijn het resultaat van jarenlange ervaring. 

Kijk voor meer informatie of verkoop 
op onze site www.metech.nl

ELKE VLOER BRANDSCHOON
Brandschoon. Wat is dat eigenlijk? Wij weten dat: 

geen stof, vuil of vettige plek op jouw terrein.  

Is jouw vloer niet brandschoon op dit moment? 

Wij hebben dé oplossing. Onze machines zijn stuk 

voor stuk krachtpatsers. Elk apparaat heeft z’n 

eigen mogelijkheden en specificaties, dus er is er 

altijd eentje die het beste past in jouw situatie. 

Accu of diesel, zitten of lopen: wij hebben alles  

in onze showroom staan. Wil je kopen, huren 

of leasen? Zelfs dat kan. Ons advies, de moge-

lijkheid tot onderhoud en een ruime keuze aan 

bijproducten maakt dat je aan het goede adres 

bent. Nu en morgen! Meijer? Dát maakt jouw 

vloer pas echt schoon.

1Nr.
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Stof en fi jnstof

Vastzittend vuil 

Vloeistoffen�
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�
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�

Vet

DEZE SCHROBMACHINE IS MET 
NAME GESCHIKT VOOR ZACHTE 
VERVUILINGEN ZOALS:

HANDZAME 
SCHROBBER
Zoek je een handzame schrobmachine die je altijd 
en overal kunt inzetten voor kleinere, specifi eke 
reinigingsklussen? Dan is deze Meijer S340 schrob-
machine de perfecte keuze. Omdat hij zó klein en 
licht is, laat hij zich gemakkelijk verplaatsen.

Kleinere ruimtes maak je met deze schrobmachine 
snel fris en schoon. Door de handzame en wendbare 
bediening reinig je kleinere ruimtes in een hand-
omdraai. Om slipgevaar en uitglijden te voorkomen, 
droogt de schrobmachine de vloer na het reinigen. 
Een brandschoon resultaat!

OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 900 m2/u

Actieradius tot 1 uur

Schrobbreedte 28 cm

Dweilbreedte 33 cm

Schoonwater reservoir 3 liter

Vuilwater reservoir 3,6 liter

Geluidsniveau 65,7 dB (A)

Voeding Accu (Li-ion36V)



SCHROBMACHINE 
OP MAAT
De solide Meijer S350E schrobmachine maakt kleine en 
bewerkelijke ruimtes nauwkeurig schoon. Ideaal voor 
regelmatig terugkerende schoonmaaktaken. Deze on-
derhoudsvriendelijke schrobmachine blijkt in no time 
een betrouwbare hulp!

De Meijer S350E schrobmachine is uitgerust met een 
kabel van 10 meter, maar is optioneel uit te breiden 
naar 15 meter. De bijgeleverde standaard borstel 
schrobt nauwkeurig kleinere of bewerkelijke vloeren. 
Met de optionele padhouder pas je de schrobmachine 
aan op je eigen wensen en ruimtes. Het resultaat: een 
blinkend schone vloer. 
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DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS:

OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 830 m2/u

Actieradius tot Onbeperkt

Schrobbreedte 35 cm

Schoonwater reservoir 8 liter

Vuilwater reservoir 8 liter

Voeding Met kabel 10 meter



COMPACTE 
SCHROBMACHINE
Deze wendbare achterloopmachine is gemaakt voor 
vloeren van kleinere ruimtes. Met een accucapaciteit 
van 1 uur heb je voldoende tijd om je vloer grondig 
te reinigen. Met de ingebouwde acculader laad je 
hem in 8 uur weer volledig op. 

De Meijer S350B is standaard uitgerust met een bor-
stel. Hiermee haalt hij een schrobbreedte van 35,5 cm 
en een dweilbreedte van  44 cm. Het schoonwaterre-
servoir is 7 liter en het vuilwaterreservoir 10 liter. Een 
perfecte, compacte schrobmachine voor onderhoud-
smatige schoonmaaktaken. Metech adviseert je graag 
of de optionele padhouder op deze machine in jouw 
situatie van toegevoegde waarde is.
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DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS: OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 1.000 m2/u

Actieradius tot 1 uur

Schrobbreedte 35 cm

Dweilbreedte 45 cm

Schoonwater reservoir 7 liter

Vuilwater reservoir 10 liter

Voeding Accu 12V



Hij lijkt misschien groot, deze Meijer S520BT schrob-
machine. Wij noemen hem groots, die ene letter 
verschil zet deze schrobmachine direct goed neer. Een 
hoogwaardige machine met uitmuntende prestaties. 
Deze wiel aangedreven machine is zeer eenvoudig in 
gebruik en beschikt over een forse accucapaciteit. 

De S520BT schrobmachine heeft een werkdiameter van 
ruim 50 cm en is geluidsarm (<66 dB), waardoor je effi -
ciënt en effectief behoorlijke stukken vloer snel reinigt. 
Wat enorm helpt, zijn de twee grote waterreservoirs: 
vuilwater maar liefst 48 liter en schoonwater 40 liter. 
Laatstgenoemde laat zich eenvoudig vullen met de 
vulslang, die op elke gewenste kraan aan te koppelen 
is. Maximaal duurzaam je vloeren schoonmaken? Ge-
bruik de besparende ECO-functie. Een laatste pre? Elk 
onderdeel van deze Meijer S520BT schrobmachine is 
gemakkelijk bereikbaar, daardoor is onderhoud (door 
Metech) een fl uitje van een cent. Wat wil je nog meer? 
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DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS: 

HOOGWAARDIGE 
SCHROBMACHINE 

OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 1.250 m2/u

Actieradius tot 3,5 uur

Dweilbreedte 70 cm

Schoonwater reservoir 40 liter

Vuilwater reservoir 48 liter

Voeding Accu (24V)



GELUIDSARME 
ECO-SCHROB-
MACHINE
De Meijer S520C schrobmachine doet op een geluids-
arme manier zijn werk. Dat is wel zo handig als je 
regelmatig een ruimte schrobt waar collega’s aanwezig 
zijn. Niet in de laatste plaats is een hardwerkende en 
tegelijk relatief stille machine ook voor jezelf prettig! 
Vanwege de twee cilindrische borstels en de grote accu 
maak je grotere oppervlakten brand- en brandschoon.

Deze achterloop schrobmachine is niet alleen stil, maar 
heeft ook nog eens een ECO-functie. Hiermee beperk je 
het verbruik, waardoor je de schrobmachine langer kunt 
gebruiken. De bediening van de machine werkt intuïtief, 
dankzij de beperkte hoeveelheid bedieningselementen 
kun je geen fouten maken. En alsof dat nog niet alles is: 
deze Meijer schrobmachine is een harde werker: 1.750 m2 
reinigen is een uurtje werk!  

Olie

Stof en fi jnstof

Vastzittend vuil 

Vloeistoffen�

�

�

�

�

Vet

DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS: OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 1.750 m2/u

Actieradius tot 3,5 uur

Schrobbreedte 50 cm

Dweilbreedte 70 cm

Cilindrische borstels 2 (11x50 cm)

Schoonwater reservoir 40 liter

Vuilwater reservoir 48 liter

Geluidsniveau < 66 dB (A)

Voeding Accu 24V



ENERGIEZUINIGE 
ACHTERLOOP 
SCHROBMACHINE
De Meijer S550BT is een bijzondere, hoogwaardige ach-
terloop schrobmachine. Het chassis van gietaluminium 
maakt de machine robuust. Tegelijk is de machine makke-
lijk wend- en bestuurbaar. Je stuurt de gebruiksvriendelij-
ke Meijer S550BT gemakkelijk rond over je vloeren.

De Meijer S550BT loopt op een accu met automatische tractie 

en heeft twee schijfborstels. Met een werkbreedte van 55 cm 

reinig je comfortabel grote oppervlakten. Werk je in de ge-

zondheidssector of de foodindustrie? Vraag Metech dan mee te 

denken met de speciale opties die deze machine heeft. 
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DEZE SCHROBMACHINE IS MET 
NAME GESCHIKT VOOR ZACHTE 
VERVUILINGEN ZOALS: OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 1.960 m2/u

Actieradius tot 3 uur

Schrobbreedte 55 cm

Dweilbreedte 80 cm

Schoonwater reservoir 62 liter

Vuilwater reservoir 68 liter

Voeding Accu 24V



LICHTE EN 
COMFORTABELE 
SCHROBMACHINE
De Meijer S650BT schrobmachine: een compacte en zeer wendba-

re machine voor allerlei typen vloeren. Je stuurt hem gemakkelijk 

en beheerst door je warehouse of showroom. Het gevolg is een 

onderhoudsmatige en grondige reiniging van je vloer. De S650BT 

schrobmachine doet zijn werk rustig en betrouwbaar. Hij laat je 

niet in de kou staan! 

Deze schrobmachine is van zichzelf al rijk uitgerust: een fl ink 

vermogen, grote reservoirs voor schoon- en vuilwater en een 

ECO-functie. Er zijn zelfs verschillende opties aan toe te voegen. 

Vraag naar de mogelijkheden. Een brandschone vloer is geen 

droom, maar de zichtbare werkelijkheid!
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DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS: OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 2.295 m2/u

Actieradius tot 3 uur

Schrobbreedte 65 cm

Dweilbreedte 80 cm

Schoonwater reservoir 62 liter

Vuilwater reservoir 68 liter

Voeding Accu 24V



GRONDIGE 
SCHROBMACHINE 
De schrobmachine MEIJER S680C is een machine die wei-
nig instructie nodig heeft. Je loopt er zo mee weg. Door 
de cilindrische borstel met een schrobbreedte van 60 cm 
schrob je grondig onderhoudsmatige vloeren zonder dat 
je deze eerst veegt. Effectief en effi ciënt!

De Meijer S680C schrobmachine is bestemd voor onder-
houdsmatige en grondige reinigingen. Met een vuilwa-
terreservoir van 85 liter reinig je zonder onderbrekingen 
eenvoudig de hele werkvloer. Een extra voordeel: iedere 
collega kan met deze machine overweg. Handig voor grote 
werkplaatsen!
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DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS:

OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 3.050 m2/u

Actieradius tot 4 uur

Schrobbreedte 60 cm

Dweilbreedte 95 cm

Schoonwater reservoir 85 liter

Vuilwater reservoir 85 liter

Voeding Accu (24V)



EENVOUDIGE LOOP-
SCHROBMACHINE

De Meijer S750BT schrobmachine heeft een schrob-
breedte van 75 cm. Daarmee schrobt deze machine 
ruimtes met fl inke oppervlaktes in een mum van tijd 
op een laag geluidsniveau. Zo reinig je in een fi jn tem-
po grote oppervlakten.

Met de twee kleine stuurhendels achter de handgreep 
zet je de machine eenvoudig in werking en regel je 
de gewenste snelheid. Na een simpele instructie kan 
iedere collega de Meijer S750BT bedienen. Het lage 
geluidsniveau zorgt ervoor dat je collega’s zonder pro-
blemen door kunnen werken. 
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DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS: OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 3.800 m2/u

Actieradius tot 4 uur

Schrobbreedte 75 cm

Dweilbreedte 105 cm

Aantal borstels 2 (43 Ø cm)

Schoonwater reservoir 85 liter

Vuilwater reservoir 85 liter

Voeding Accu (24V)



ULTRACOMPACTE 
SCHROBMACHINE
Op zoek naar een zitschrobmachine die qua investe-
ring niet veel verschilt van een achterloopmachine? 
Deze compacte Meijer SR550B biedt de oplossing met 
optimaal zitgemak en eenvoudige besturing. Door de 
wendbaarheid ontwijk je ieder obstakel.

Schrob al zittend grote ruimtes. De wendbaarheid 
zorgt ervoor dat je je makkelijk langs obstakels 
manoeuvreert. Alle componenten zijn eenvoudig te 
vervangen. Toch liever het onderhoud laten doen door 
een professional? Metech helpt graag!     
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DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS: OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 3.080 m2/u

Schrobbreedte 55 cm

Dweilbreedte 70-80 cm

Schoonwater reservoir 65 liter

vuilwater reservoir 75 liter

Aantal schijfborstels 1 ( Ø55 cm)

Voeding Accu 24V



ZUINIGE SCHROB-
MACHINE
Wil je een handbediende machine of liever een automaat? 
Met de Meijer SR750 kies je bij aanschaf welke aandrijving 
je wilt. Deze schrobmachine pakt fl inke oppervlaktes 
zonder tussenstops aan. Dat komt mede door de vuil- en 
schoonwaterreservoirs, die een inhoud hebben van maar 
liefst 110 liter. 

Deze schrobmachine heeft twee schijfborstels. Eén cilindri-
sche borstel met een schrobbreedte van 69 cm en één 
schijfborstel van 61 cm, die uit te breiden is tot 100 cm. Hij is 
verkrijgbaar in twee uitvoeringen: handbediend of automa-
tisch. Bij de handbediende versie hanteer je de wisser met 
twee hendels. Liever de automatische variant? Die houdt het 
gekozen tempo aan, afhankelijk van het door jou gekozen 
programma. Beide uitvoeringen zijn zuinig en passen door 
bijna iedere deur en in iedere lift.
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DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS: OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 4.500 m2/u

Acctieradius tot 4 uur

Schrobbreedte 75 cm

Dweilbreedte 97 cm

Schoonwater reservoir 110 liter

vuilwater reservoir 110 liter

Aantal schijfborstels 2 ( Ø39 cm)

Voeding Accu 24V



ZUINIGE SCHROB-
MACHINE
Wil je een handbediende machine of liever een automaat? 
Met de Meijer SR750 Comfortline kies je bij aanschaf welke 
aandrijving je wilt. Deze schrobmachine pakt fl inke opper-
vlaktes zonder tussenstops aan. Dat komt mede door de 
vuil- en schoonwaterreservoirs, die een inhoud hebben van 
maar liefst 110 liter. 

Deze schrobmachine heeft twee schijfborstels. Eén cilindri-
sche borstel met een schrobbreedte van 69 cm en één 
schijfborstel van 61 cm, die uit te breiden is tot 100 cm. Hij is 
verkrijgbaar in twee uitvoeringen: handbediend of automa-
tisch. Bij de handbediende versie hanteer je de wisser met 
twee hendels. Liever de automatische variant? Die houdt het 
gekozen tempo aan, afhankelijk van het door jou gekozen 
programma. Beide uitvoeringen zijn zuinig en passen door 
bijna iedere deur en in iedere lift.
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DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS: OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 4.500 m2/u

Acctieradius tot 4 uur

Schrobbreedte 75 cm

Dweilbreedte 97 cm

Schoonwater reservoir 110 liter

vuilwater reservoir 110 liter

Aantal schijfborstels 2 ( Ø39 cm)

Voeding Accu 24V



KRACHTIGE 
SCHROBMACHINE
Voor grote schrobklussen is de Meijer SR820 de ge-
schikte schrobmachine. Dankzij de aangename stoel 
zijn fl inke grote oppervlakten comfortabel te reinigen. 
Het lage geluidsniveau zorgt ervoor dat je deze machi-
ne overal in kunt zetten, bijvoorbeeld in een magazijn, 
logistiek bedrijf of winkelcentrum.

De Meijer SR820 is perfect voor het reinigen van 
verschillende typen vloeren. Voor elke vloer is een 
geschikte borstel te krijgen. Met twee schijfborstels 
van 85 cm en een dweilbreedte van 112 cm verhoog je 
simpel het werkrendement. Optioneel is de wisser van 
1315 waarmee de Meijer SR820 een nog beter resultaat 
neerzet. 
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DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS: OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 6.800 m2/u

Acctieradius 3,5 uur

Schrobbreedte 85 cm

Dweilbreedte 112 cm

Schoonwater reservoir 160 liter

vuilwater reservoir 160 liter

Aantal schijfborstels 2 ( Ø43 cm)

Voeding Accu 24V



EENVOUDIGE 
SCHROBMACHINE
Houd je van een overzichtelijke schrobmachine 
zonder poespas? De Meijer SR820C schrobmachine 
is buitengewoon eenvoudig te besturen. Dat komt 
doordat het bedieningspaneel weinig knoppen be-
vat. De bestuurdersplaats zit heel comfortabel en is 
van beide kanten toegankelijk.

Deze makkelijk te besturen schrobmachine heeft 
twee cilindrische borstels en haalt een werkbreedte 
van 85 cm. Dat zorgt voor een effi ciënte reinigings-
beurt. Zoek je meer power? Dan kan hij uitgebreid 
worden met een dubbele zuigmotor van 36V en een 
wisser van 1315 mm. Iedere vloer blinkt!
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DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS: OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 6.920 m2/u

Actieradius tot 3,5 uur

Schrobbreedte 85 cm

Dweilbreedte 112 cm

Cilindrische borstel 2 (15-21 x 85 cm)

Schoonwater reservoir 160 liter

vuilwater reservoir 160 liter

Voeding Accu 24V



KRACHTIG 
REINIGENDE 
SCHROBMACHINE
Deze Meijer SR850 zitschrobmachine is een rustige 
krachtpatser met een borsteldruk tot maar liefst 
150 kg. Ideaal als je wél fl inke ruimtes schoon wilt 
maken.

De machine heeft een heel laag geluidsniveau en kan 
werkbreedtes van wel 83 – 100 cm en 91 cm halen. De 
grote bestuurdersstoel zorgt voor optimaal zitgemak. 
Deze is van beide kanten toegankelijk en dus extra 
veilig. De reinigingsunit bestaat uit twee tegen elkaar 
in draaiende borstels die je met een joystick bedient. 
Omdat je de wisser horizontaal kunt draaien, kun je 
de rubbers goed reinigen en laten drogen. Zo houd je 
je nieuwe schrobmachine gemakkelijk schoon.
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DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS: OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 6.800 m2/u

Actieradius tot 4 uur

Schrobbreedte 85 cm

Dweilbreedte 110,5 cm

Aantal schijfborstels 2 (Ø43 cm)

Schoonwater reservoir 180 liter

Vuilwater reservoir 180 liter

Voeding Accu 36V



DAADKRACHTIGE 
SCHROBMACHINE
Heb je ook regelmatig sterk vervuilde vloeren in je 
loods of werkplaats? De Meijer SR850C schrobma-
chine reinigt deze eenvoudig. Zo krijg je jouw werk-, 
bedrijfs- en dienstruimtes supersnel schoon. 

Deze robuuste schrobmachine heeft een comforta-
bele stoel die van beide kanten toegankelijk is. Hij 
heeft standaard snelheidsverlaging in bochten, stop 
van waterafgifte bij stilstand van de aandrijving, 
achteruitrijzoemer en een elektronische vlotter in 
het afvalreservoir. Kortom: veel voordelen met daad-
krachtig en brandschoon resultaat.
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DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS: OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 7.200 m2/u

Actieradius tot 4,5 uur

Schrobbreedte 90 cm

Dweilbreedte 114 cm

Cilindrsiche borstel 2 (21x90 cm)

Schoonwater reservoir 180 liter

Vuilwater reservoir 180 liter

Geluidsniveau 62 dB (A)

Voeding Accu 36V



ONDERHOUDS-
VRIENDELIJKE 
SCHROBMACHINE
Wil je die hardnekkige viezigheden op je vloer ook 
zo snel mogelijk reinigen? Met de Meijer SR1050 
schrobmachine verwijder je eenvoudig vieze vlek-
ken en ander taai vuil. Doordat je zijn borsteldruk 
kunt afstellen op 150 kg krijgt hij vrijwel iedere vlek 
er binnen no time uit. Vloeren tot een oppervlak tot 
6.500 m2 reinig je grondig zonder onderbrekingen.

De twee dweilmonden met een schrobbreedte van 
100 cm kun je met een joystick bedienen. Terwijl 
hij zijn werk doet, produceert de zitmachine weinig 
geluid. Na je schrobbeurt maak je de Meijer SR1050 
eenvoudig en snel schoon: je draait de dweilmond 
eenvoudig horizontaal. Even de wissers laten drogen 
en klaar.
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Vastzittend vuil 
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DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS: OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 8.200 m2/u

Actieradius tot 4,5 uur

Schrobbreedte 100 cm

Dweilbreedte 127 cm

Cilindrische borstel 2 (51 Ø cm)

Schoonwater reservoir 240 liter

Vuilwater reservoir 240 liter

Voeding Accu 36V



STERKE SCHROB-
MACHINE
Grote oppervlakten vloer op een grondige wijze 
schrobben: dat doe je met de Meijer SR1100C schrob-
machine. Hij verwijdert vastzittend vuil van grote 
oppervlakten dankzij z’n sterke motor, borstels met 
riemaandrijving en drie niveaus drukregeling. Ook de 
ruime waterreservoirs van 280 liter zorgen voor een 
effi ciënte reinigingsbeurt.

De schrobmachine is automatisch aangedreven met 
cilindrische borstels. Bovendien bezit hij kleine en grote 
borstels. Zo kun je ook kleine vuiltjes verzamelen in de 
opvangbak, die eenvoudig aan de zijkant verwijderd kan 
worden. Door het CDS-doseersysteem kun je de hoe-
veelheid water en reinigingsmiddel zelf bepalen. 
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DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS: OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 8.640 m2/u

Actieradius tot 5 uur

Schrobbreedte 95 cm

Dweilbreedte 127 cm

Cilindrische borstel 1 (15-28 x 95 cm)

Uitschuifbare borstel 1 ( Ø28 cm)

Schoonwater reservoir 280 liter

Vuilwater reservoir 280 liter

Voeding Accu 36V



LANGE AFSTAND 
SCHROBMACHINE 
Hoe krijg je jouw vloeren grondig schoon? De Meijer 
SR1200 verwijdert met gemak het meest hardnekkige 
vuil door zijn krachtige motor, borstels met riemaan-
drijving en drie niveaus borsteldruk. Zijn actieradius 
tot 5 uur zorgt voor optimaal werkrendement.

Deze automatisch aangedreven schrobmachine bezit 
twee schijfborstels. Met de joystick schuif je de unit 
met deze borstels 15 cm opzij. Op die manier schrob 
je vuil langs wanden en stellingen snel en eenvoudig 
weg. De dweilmond vangt dit vuil vervolgens weer 
op. De schrobmachine is eenvoudig te reinigen. De 
wisser aan de achterkant van deze schrobber is hori-
zontaal te draaien. Zo krijg je die rubbers gemakkelijk 
brandschoon en droog. De volgende schrobbeurt kan 
beginnen!
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DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS: OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 9.600 m2/u

Actieradius tot 5 uur

Schrobbreedte 120 cm

Dweilbreedte 127 cm

Aantal borstels 2 (Ø61 cm)

Schoonwater reservoir 280 liter

Vuilwater reservoir 280 liter

Voeding Accu 36V



ROYALE 
SCHROBMACHINE
Op zoek naar het beste voor de grootste ruimtes? Van vlieg-

veld, station tot aan winkelcentrum; 

de Meijer SR1300DC schrobmachine reinigt krachtig grote 

oppervlakten. Dankzij zijn kwalitatieve constructie gaat hij 

jaren mee.

De vier schijfborstels hebben een verstelbare borsteldruk tot 

180 kg. Bovendien is de cilinderborstel in het midden in hoog-

te te verstellen. Wil je naast schrobben ook meteen vegen? 

Dat is mogelijk met de veeg-schrobcombinatie die tot wel 130 

cm gelijkmatig reinigt. Het onderstel is schuifbaar waarmee je 

stellingen en wanden handig en snel schrobt. Het touchscreen 

kleurendisplay en de drie verschillende reinigingsprogram-

ma’s (ECO, STANDAARD of PLUS) zorgen voor eenvoudige maar 

nauwkeurige besturing. Bovendien kun je de fi lters en tanks 

gemakkelijk bereiken via de opstap aan de achterkant.
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DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS: OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 7.800 m2/u

Actieradius tot 5 uur

Schrobbreedte 130 cm

Dweilbreedte 148,6 cm

Aantal borstels 4 (34,5 Ø cm)

Cilindrische borstel 1 (30 x 110,6 cm)

Schoonwater reservoir 300 liter

Vuilwater reservoir 300 liter

Voeding Accu 36V



Ben je op zoek naar een compacte en gebruiks-
vriendelijke veegmachine? Een machine die gewoon 
doet wat ‘ie moet doen, namelijk vegen? Dan is de 
Meijer V70 jouw nieuwe machine. De V70 is sterk, 
kan op diverse ondergronden prima uit de voeten 
en levert vloeren brandschoon op. Dankzij een 
grote accu kun je een fl inke tijd uit de voeten met 
deze topper. 

Ben je op zoek naar een compacte en gebruiks-
vriendelijke veegmachine? Een machine die gewoon 
doet wat ‘ie moet doen, namelijk vegen? Dan is de 
Meijer V70 jouw nieuwe machine. De V70 is sterk, 
kan op diverse ondergronden prima uit de voeten 
en levert vloeren brandschoon op. Dankzij een 
grote accu kun je een fl inke tijd uit de voeten met 
deze topper. 

WENDBARE 
ACCU-VEEGMACHINE

Bladeren

Houtmaterialen

Fijnstof en stof�
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�

�

Fijn steensel

DEZE VEEGMACHINE IS MET 
NAME GESCHIKT VOOR HARDE 
VERVUILINGEN ZOALS:

OMSCHRIJVING WAARDE

Veegbreedte hoofdborstel 51 cm

Veegbreedte met 1 zijborstel 68 cm

Inhoud vuilbak 45 liter

Theoretische capaciteit 2.620 m2/h

Krachtbron 12V

Tractie op de Achterwielen

Maximale snelheid 4 km/h

Filter schudder Elektrisch

Filter Oppervlak 2 m2
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DEZE VEEGMACHINE IS MET 
NAME GESCHIKT VOOR HARDE 
VERVUILINGEN ZOALS:

Moeiteloos middelgrote vloeroppervlaktes rei-
nigen, zowel binnen als buiten? Onze Meijer V90 
veegmachine kan uitstekend uit de voeten op ver-
schillende ondergronden. Een krachtige accu drijft 
hem aan en hij doet met een laag geluidsniveau zijn 
werk. 

De standaard-veegbreedte van de hoofdborstel van 
dit toestel is al fors: zo’n 71 cm. Ben je op zoek naar 
nog meer bereik? Met de zijborstel erbij veeg je tot 
wel 88 cm. Daarmee heb je die veegklus in een mum 
van tijd geklaard. De metalen frame van 2 mm en 
de mechanisch aangedreven zijborstel zorgen voor 
een brandschone vloer. Prettige bijkomstigheid: de 
machine heeft een indicator met het accuniveau. Dat 
voorkomt de onaangename verrassing van een lege 
accu. Als dat geen gemak is! 

KRACHTIGE 
ACCU-VEEGMACHINE

OMSCHRIJVING WAARDE

Veegbreedte hoofdborstel 71 cm

Veegbreedte met 1 zijborstel 88 cm

Inhoud vuilbak 60 liter

Theoretische capaciteit 3.700 m2/h

Krachtbron 12V

Tractie op de Achterwielen

Maximale snelheid 4 km/h

Filter schudder Elektrisch

Filter Oppervlak 3 m2
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DEZE VEEGMACHINE IS MET 
NAME GESCHIKT VOOR HARDE 
VERVUILINGEN ZOALS:

COMPACTE 
ZIT-VEEGMACHINE
Vind je het ook zo’n gedoe om werkruimtes en door-

gangen schoon te houden? Met de Meijer VR850 is dat 

gedoe verleden tijd. Deze veegmachine is prettig com-

pact, waardoor hij elk hoekje zonder problemen bereikt 

en tegelijk een werkbreedte tot 85 centimeter haalt. De 

kleine draaicirkel maakt de VR850 zeer effectief. 

De Meijer VR850 werkt met een hoofdborstel van 65 cen-
timeter breed. Die borstel heeft een eigen stofafzuigsys-
teem, waardoor het verspreiden van stofdeeltjes tot een 
minimum wordt beperkt. Meer veegcentimeters nodig in 
de breedte? De afzonderlijk separaat inschakelbare zij-
borstel zorgt voor 20 centimeter extra brandschone vloer. 
Heb je op je vloer kleine drempeltjes of andere hindernis-
sen liggen? Geen probleem, want deze compacte machine 
is schokbestendig. Dankzij de royale stalen vuilcontainer 
van 55 liter kun je gemakkelijk een fl ink oppervlak in één 
keer reinigen. Het meest hardnekkige vuil is in een mum 
van tijd verdwenen met deze industriële veegmachine!

OMSCHRIJVING WAARDE

Veegbreedte hoofdborstel 65 cm

Veegbreedte met zijborstel 85 cm

Inhoud vuilbak 55 liter

Theoretische capaciteit 4.900 m2/h

Krachtbron 24V

Tractie op de Achterwielen

Maximale snelheid 6 km/u

Filter schudder Elektrisch

Filter Oppervlak 4 m2



COMFORTABELE 
VEEGMACHINE
De Meijer VR950 veegmachine is een machine die 
echt voor jou werkt. Al zittend kom je overal, want 
hij kan zelfs hellingen van 12% aan. Daarbij hoef 
je niet bang te zijn dat je ergens tegenaan rijdt. 
Met zijn massief rubberen stootbumpers en stalen 
ontwerp is een ruimte snel en veilig brandschoon 
opleveren een fl uitje van een cent! Verkrijgbaar met 
een grote accu of een benzine-aandrijving. 

De Meijer VR950 heeft 6 patroonfi lters, een elektri-
sche fi lterschudder en een polyester fi lteropper-
vlak van 6 m2, zodat hij allerlei vloerbevuiling snel 
opveegt. En dat doet hij over een groot oppervlak: de 
veegbreedte met 2 zijborstels is maar liefst 115 cm. 
Deze veegmachine beschikt over een afvalcontainer 
van 62 liter, die gemakkelijk te verwijderen en te legen 
is. Als je deze veel verkochte machine ziet staan in 
onze showroom, word je vanzelf enthousiast over het 
comfort en de veelzijdigheid van deze machine.
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DEZE VEEGMACHINE IS MET 
NAME GESCHIKT VOOR HARDE 
VERVUILINGEN ZOALS:

OMSCHRIJVING WAARDE

Veegbreedte hoofdborstel 70 cm

Veegbreedte met 1 zijborstel 92 cm

Veegbreedte met 2 zijborstels (optie) 115 cm

Inhoud vuilbak 62 liter

Theoretische capaciteit 6200 m2/h

Tractie op de Achterwielen

Krachtbron Accu 24V/benzine

Maximale snelheid 6 km/h

Filter schudder Elektrisch

Filter Oppervlak 6 m2



COMFORTABEL 
EN KRACHTIG: 
DE MEIJER VR1300
Een grote ruimte of uitgestrekt terrein vegen is een regelma-
tig terugkerende klus. Hoe doe je dat snel en comfortabel? 
De Meijer VR1300 geeft dat gevoel: comfort, wendbaarheid en 
kracht kenmerken deze veegmachine. Hij heeft een veegca-
paciteit van wel 9.700 m2 per uur. Elke ruimte wordt door zijn 
maximale bereik en grote vuilbak spic en span. 

De Meijer VR1300 is een zit-veegmachine met een handmatig 
te legen vuilbak. Hij is verkrijgbaar met een elektrische of 
diesel-aandrijving. De machine laat dankzij zijn non-marking 
wielen geen sporen achter. Met tractie op het voorwiel en een 
snelheid van 7,5 km/u kun je snel en effi ciënt werken. Overige 
voordelen: je kunt het stoffi lter via het bedieningspaneel 
eenvoudig schudden. Zijn de hoofd- en zijborstels versleten? 
Je vervangt ze eenvoudig zonder gereedschap! Een belangrijk 
ander voordeel is het slijtvaste doekenfi lter. Je hoeft daardoor 
het fi lter niet te vervangen, alleen reinigen is genoeg!
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DEZE VEEGMACHINE IS MET 
NAME GESCHIKT VOOR HARDE 
VERVUILINGEN ZOALS: OMSCHRIJVING WAARDE

Veegbreedte hoofdborstel 80 cm

Veegbreedte met 1 zijborstel 105 cm

Veegbreedte met 2 zijborstels 130 cm

Inhoud vuilbak ( 3 deelbakken ) 115 liter

Theoretische capaciteit 9.700 m2/h

Krachtbron Diesel/Accu 24V

Tractie op het Voorwiel

Maximale snelheid 7,5 km/u

Filter schudder Elektrisch

Filter Oppervlak 5,5 m2



METERS MAKEN
De Meijer VR1300HD veegmachine: een sterke machine 
die bijna nergens voor terugdeinst. Met een veegcapa-
citeit van 9.700 m2 per uur veegt hij in no time ruimtes 
en terreinen met diverse ondergronden. Het hydraulisch 
hooglossysteem maakt het afvoeren van afval een-
voudig. De VR1300HD laat je op een prettige manier je 
schoonmaakronde doen.

Wat is in jouw situatie handig: een elektrische aandrijving 
of een veegmachine met een dieselmotor? Deze veegma-
chine is met beide aandrijvingen leverbaar. De werksnel-
heid is ongeacht de motor gelijk (maximaal 7,5 km/u), tot 
9700 m² veegcapaciteit per uur. Tijdens het vegen behaal 
je een veegbreedte van tussen de 80 en 130 centimeter, 
waarbij je met het maximale bereik op vrijwel elke plek 
in de ruimte kunt vegen Een belangrijk ander voordeel 
is het slijtvaste doekenfi lter. Je hoeft daardoor het fi lter 
niet te vervangen, alleen reinigen is genoeg! Je haalt met 
de VR1300HD een onderhoudsarme veegmachine in huis, 
waarmee je alle ruimtes perfect schoonhoudt.
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DEZE VEEGMACHINE IS MET 
NAME GESCHIKT VOOR HARDE 
VERVUILINGEN ZOALS:

OMSCHRIJVING WAARDE

Veegbreedte hoofdborstel 80 cm

Veegbreedte met 1 zijborstel 105 cm

Veegbreedte met 2 zijborstels 130 cm

Inhoud vuilbak 115 liter

Maximale storthoogte vuilbak 145 cm

Theoretische capaciteit 9.700 m2/h

Krachtbron Diesel/Accu 24V

Tractie op het Voorwiel

Maximale snelheid 7,5 km/u

Filter schudder Elektrisch

Filter Oppervlak 5,5 m2



DE KILOMETER-
VRETER
Heb je geen idee hoe je dat parkeerterrein of magazijn 
nu grondig schoon krijgt én houdt? Metech heeft de 
perfecte oplossing: de Meijer VR1350HD veegmachine 
zorgt voor een brandschone omgeving. De machine door 
of een accu of een dieselmotor. Wat past bij uw situatie? 
Wij adviseren u graag!

De hoofdfuncties van deze veegmachine (de aandrijving, 
het heffen en legen van de afvalbak, de rotatie van de 
borstels en de stofaanzuiging) werken allemaal hydrau-
lisch. Die hydrauliek levert een groter vermogen, dus meer 
kracht. Daarmee is deze zit-veegmachine comfortabel 
en tegelijk effi ciënt: 112 centimeter veegbreedte is heel 
normaal. De accu-aangedreven variant kan tot maar liefst 
4 uur aan het werk zonder op te laden. Ondertussen levert 
de Meijer VR1350HD de allerbeste prestaties en laat hij 
zich eenvoudig bedienen. Die combinatie maakt dat je 
vanzelf één wordt met deze Meijer veegkanjer!
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DEZE VEEGMACHINE IS MET 
NAME GESCHIKT VOOR HARDE 
VERVUILINGEN ZOALS: OMSCHRIJVING WAARDE

Veegbreedte hoofdborstel 80 cm

Veegbreedte met 1 zijborstel 112 cm

Inhoud vuilbak 190 liter

Theoretische capaciteit accu | diesel 9.510 m2/u  |  10.080 m2/u

Actieradius accu | diesel tot 4 uur | onbeperkt

Krachtbron 36V/4000W

Tractie op de Achterwielen

Filter schudder Elektrisch
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ZIT-VEEGMACHINE 
VOOR FLINKE 
OPPERVLAKTES
Deze Meijer VR1450HD krijgt de meest forse terreinen 
brand- en brandschoon. Met zijn 220 liter opvangca-
paciteit en een veegbaan van 122 cm werk je effi ciënt 
en zorgvuldig. Die zorgvuldigheid komt mede door zijn 
eenvoudige bediening: ieder hoekje is bereikbaar. Werk 
je liever met een accu-aangedreven machine of past 
een dieselmotor beter? Maak kennis met de alleskun-
ner, deze VR1450HD.

Deze Meijer veegmachine van Metech brengt het beste 
van twee werelden samen: een laag energieverbruik én 
een fl inke actieradius. Het accupack zorgt ervoor dat je 
tot 4 uur intensief aan de slag kunt. Om het werkcomfort 
verder te maximaliseren, zijn alle hoofdfuncties hydrau-
lisch. Denk daarbij aan de aandrijving, het heffen en 
legen van de afvalbak, de rotatie van de borstels en de 
stofaanzuiging. Ondanks zijn forse opvangcapaciteit en 
veegbreedte blijft de machine zeer compact. Kom maar 
op met die vuile vloer!

DEZE VEEGMACHINE IS MET 
NAME GESCHIKT VOOR HARDE 
VERVUILINGEN ZOALS:

OMSCHRIJVING WAARDE

Veegbreedte hoofdborstel 90 cm

Veegbreedte met 1 zijborstel 122 cm

Inhoud vuilbak 220 liter

Theoretische capaciteit accu | diesel 10.370 m2/u | 10.980 m2/u

Actieradius accu | diesel tot 4 uur | onbeperkt

Krachtbron Accu 36V/4000W | 3 cilinder Perkins

Afmetingen (lxbxh) 134x215x180 cm

Gewicht 710 kg



GEBRUIKS-
VRIENDELIJKE 
VEEGMACHINE
Werken met een comfortabele zitmachine voor fl inke 
oppervlaktes? De Meijer VR1500HD veegmachine heeft 
een forse diameter waardoor je in een mum van tijd 
grote oppervlaktes grondig veegt. Dankzij zijn grote 
wielen kun je met gemak comfortabel over elk hobbelig 
terrein. De zijborstels maken met een werkbreedte van 
144 cm jouw vloer smetteloos schoon. Ideaal dus voor 
een parkeerterrein, loods of magazijn.

Deze veegmachine wordt aangedreven door diesel, LPG 
of accu. Met een fi lteroppervlak van 11 m2, voorzien van 
elektrische fi lterschudder, veeg je eenvoudig grote opper-
vlakten. Het slijtvaste doekenfi lter zorgt ervoor dat je het 
fi lter niet hoeft te vervangen: alleen reinigen is al genoeg. 
Het hydraulisch hooglos-systeem zorgt dat je de vuilcon-
tainer tot een hoogte van 143 cm kunt heffen. Daarmee is 
de lichamelijke belasting voor de bestuurder minimaal.

Bladeren

Houtmaterialen

Fijsntof en stof �

�

�

�

Fijn steensel

DEZE VEEGMACHINE IS MET 
NAME GESCHIKT VOOR HARDE 
VERVUILINGEN ZOALS:

OMSCHRIJVING WAARDE

Veegbreedte hoofdborstel 88 cm

Veegbreedte met 1 zijborstel 115 cm

Veegbreedte met 2 zijborstels 145 cm

Inhoud vuilbak 180 liter

Maximale storthoogte vuilbak 143 cm

Theoretische capaciteit 11.500 m2/h

Krachtbron Diesel/LPG/Accu 24V

Tractie op de Achterwielen

Filter schudder Elektrisch

Filter Oppervlak 11 m2
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DEZE VEEGMACHINE IS MET 
NAME GESCHIKT VOOR HARDE 
VERVUILINGEN ZOALS:

MULTI-
INZETBARE 
VEEGMACHINE
Grote terreinen of smalle gangen: de Meijer VR1600HD 
verwijdert zowel binnen als buiten het meest hardnek-
kig vuil. De veegbreedte met rechter zijborstel heeft 
een standaard werkbreedte van  142 cm. Daarom laat 
hij fl inke distributiecentra, grote pleinen en royale 
parkeerfaciliteiten schoon achter. Ook kleine hoeken 
worden eenvoudig meegenomen, dankzij de fl exibele 
zijborstel. Zo veeg je het hele terrein schoon in een 
mum van tijd brandschoon.

Je kunt de Meijer VR1600HD kiezen met accu- of die-
selaandrijving. De hoofdfuncties werken hydraulisch 
en vragen weinig onderhoud; dat maakt deze machine 
fi nancieel ook nog eens aantrekkelijk. Door de vuilbak 
van 270 liter inhoud kun je tot meer dan 20.000 m² 
vloeroppervlak effi ciënt veegt. Daarbij komt het onder-
houdsarme, slijtvaste doekenfi lter. Vervangen is niet 
meer nodig, want enkel reinigen is voldoende. 

OMSCHRIJVING WAARDE

Veegbreedte hoofdborstel accu | dieselmotor 110 cm | 100 cm

Veegbreedte met zijborstel 142 cm

Inhoud vuilbak 270 liter

Maximale storthoogte vuilbak 140 cm

Theoretische capaciteit 12.500 m2/u

Krachtbron accu | dieselmotor 36V/4000W | 3 cilinder Perkins

Tractie op de Achterwielen



ENERGIEZUINIGE 
VEEGWAGEN
De Meijer VR1650HD veegmachine verwijdert het 
meest hardnekkige vuil op iedere plek waar je hem 
inzet. En dat in één veegbaan, zowel binnen als buiten 
en op terreinen met forse vloeroppervlakken. Boven-
dien biedt de VR1650HD comfort voor iedere chauffeur 
met standaard een uitgebreid verstelbare stoel.

Je kunt de elektrische fi lterschudder van deze veeg-
machine met één knop bedienen. De afzonderlijke 
thermostaat en het magneetventiel zorgen ervoor dat 
de olietemperatuur altijd optimaal blijft. Daardoor 
neemt het verbruik van de machine aanzienlijk af. Dit 
bevordert de accucapaciteit. Daarnaast hoef je het 
doekenfi lter niet meer te vervangen. Deze is slijtvast 
en hoeft vraagt alleen om regelmatige reiniging. 
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DEZE VEEGMACHINE IS MET 
NAME GESCHIKT VOOR HARDE 
VERVUILINGEN ZOALS: OMSCHRIJVING WAARDE

Veegbreedte hoofdborstel 100 cm

Veegbreedte met 1 zijborstel 135 cm

Inhoud vuilbak 400 liter

Maximale storthoogte vuilbak 150 cm

Theoretische capaciteit elektromotor | dieselmotor 9.450 m2/u | 11.475 m2/u

Actieradius elektromoter | dieselmotor 5 uur | onbeperkt

Krachtbron accu | dieselmotor 36V/6000W | 3 cilinder Perkins

Tractie op de Achterwielen



EFFICIËNTE 
VEEGMACHINE
Met deze Meijer VR1800HD veegmachine kun je veel vloer-

vuil in één keer meenemen. Je kunt kiezen uit een accu- of 

dieselmotoruitvoering. De machine met accu zorgt dat je 

tot wel 5 uur achtereen aan de slag kunt: optimaal veegge-

mak. Dat is effectief schoonmaken!

De Meijer VR1800HD haalt met zijn zijborstel een werk-
breedte van 135 cm. Grote stukken grond zoals een 
magazijn of (parkeer)terrein van boven de 10.000 m2 zijn 
daarom snel en effectief af te leggen, maar ook kleinere 
ruimtes zijn geen enkel probleem. Het lichte besturing 
zorgt voor goede wendbaarheid en met slechts één druk 
op de knop schakel je de elektrische fi lterschudder in. Tot 
slot: de vuilbak van 420 liter zorgt ervoor dat regelmatig 
legen tot het verleden behoort. 

Bladeren

Zand

Houtmaterialen

Fijnstof en stof�

�

�

�

�

Fijn steensel

DEZE VEEGMACHINE IS MET 
NAME GESCHIKT VOOR HARDE 
VERVUILINGEN ZOALS: OMSCHRIJVING WAARDE

Veegbreedte hoofdborstel 120 cm

Veegbreedte met 1 zijborstel 150 cm

Inhoud vuilbak 420 liter

Maximale storthoogte vuilbak 150 cm

Theoretische capaciteit elektromotor | dieselmotor 10.850 m2/u | 13.175 m2/u

Actieradius elektromotor | dieselmotor tot 5 uur | onbeperkt

Krachtbron elektromotor | diselmotor 36V/6000W | 3 cilinder Perkins

Tractie op de Achterwielen



IN VEEG- EN 
SCHROBMACHINES

1Nr.

ONS TEAM 
STAAT VOOR U KLAAR

De aanschaf van een schrobmachine 
is een investering voor langere tijd.
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