
VEEGMACHINE

71 CM VEEGBREEDTE HOOFDBORSTEL

3.700 M2/H CAPACITEIT

ACCU AANGEDREVEN 

HANDMATIG LEGEN VAN DE VUILBAK 
V90



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

Bladeren

Houtmaterialen

Fijnstof en stof







Fijn steensel

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

>> Bel 0342 414 361

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

geen stofje, vuiltje of vettig plekje 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 specifi caties, 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! Metech? Dát maakt jouw 

vloer pas echt schoon.


