
VEEGMACHINE

80 CM VEEGBREEDTE HOOFDBORSTEL

190 LITER CAPACITEIT

VERWIJDERT HARDNEKKIG VUIL 

HYDRAULISCHE HOOFDFUNCTIES 
VR1350HD



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

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 efficiënt: 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!

Bladeren

Houtmaterialen

Fijsntof en stof 







Fijn steensel

DEZE VEEGMACHINE IS MET 
NAME GESCHIKT VOOR HARDE 
VERVUILINGEN ZOALS:



www.metech.nl

Adres Landweer 2, 3771 LN  Barneveld
Telefoon 0342 414 361
E-mail info@metechreiniging.nl

ONS TEAM
STAAT VOOR U KLAAR

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.


