
VEEGMACHINE

88 CM VEEGBREEDTE HOOFDBORSTEL

180 LITER VUILBAKCAPACITEIT

EXTRA GROTE WIELEN

DUBBELE ZUIGVENTILATOR 
VR1500HD



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

GEBRUIKS
VRIENDELIJKE 
VEEGMACHINE
Werken met een comfortabele zitmachine voor flinke 
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 filteroppervlak van 11 m2, voorzien van 
elektrische filterschudder, veeg je eenvoudig grote opper-
vlakten. Het slijtvaste doekenfilter zorgt ervoor dat je het 
filter 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:
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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.


