
VEEGMACHINE

100 CM VEEGBREEDTE HOOFDBORSTEL

400 LITER CAPACITEIT

MET AFZONDERLIJKE THERMOSTAAT 

GROTE VUILBAK
VR1650HD



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

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 filterschudder 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 
doekenfilter niet meer te vervangen. Deze is slijtvast 
en hoeft vraagt alleen om regelmatige reiniging. 

Bladeren

Zand

Houtmaterialen

Fijnstof en stof









Fijn steensel

DEZE VEEGMACHINE IS MET 
NAME GESCHIKT VOOR HARDE 
VERVUILINGEN ZOALS:
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Adres Landweer 2, 3771 LN  Barneveld
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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.


