
VEEGMACHINE

110 CM VEEGBREEDTE HOFFDBORSTEL  

270 LITER CAPACITEIT

VOOR EXTRA GROTE OPPERVLAKTEN 

MINIMAAL ENERGIEVERBRUIK
VR1600HD



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

Bladeren

Zand

Houtmaterialen

Fijnstof en stof









Fijn steensel

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 flinke distributiecentra, grote pleinen en royale 
parkeerfaciliteiten schoon achter. Ook kleine hoeken 
worden eenvoudig meegenomen, dankzij de flexibele 
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 
financieel ook nog eens aantrekkelijk. Door de vuilbak 
van 270 liter inhoud kun je tot meer dan 20.000 m² 
vloeroppervlak efficiënt veegt. Daarbij komt het onder-
houdsarme, slijtvaste doekenfilter. Vervangen is niet 
meer nodig, want enkel reinigen is voldoende. 
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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.


