
VEEGMACHINE

70 CM VEEGBREEDTE HOOFDBORSTEL

6200 M2/U CAPACITEIT

ONDERHOUDSARM 

HANDMATIG LEGEN VAN DE VUILBAKVR950



OMSCHRIJVING WAARDE

Veegbreedte hoofdborstel 70 cm

Veegbreedte met 1 zijborstel 92 cm

Veegbreedte met 2 zijborstels (optie) 115 cm

Inhoud vuilbak 62 liter

Theoretische capaciteit 6200 m2/h

Tractie op de Achterwielen

Krachtbron Accu 24V/benzine

Maximale snelheid 6 km/h

Filter schudder Elektrisch

Filter Oppervlak 6 m2

COMFORTABELE 
VEEGMACHINE
De Meijer VR950 veegmachine is een machine die 
echt voor jou werkt. Al zittend kom je overal, want 
hij kan zelfs hellingen van 12% aan. Daarbij hoef 
je niet bang te zijn dat je ergens tegenaan rijdt. 
Met zijn massief rubberen stootbumpers en stalen 
ontwerp is een ruimte snel en veilig brandschoon 
opleveren een fluitje van een cent! Verkrijgbaar met 
een grote accu of een benzine-aandrijving. 

De Meijer VR950 heeft 6 patroonfilters, een elektri-
sche filterschudder en een polyester filteropper-
vlak van 6 m2, zodat hij allerlei vloerbevuiling snel 
opveegt. En dat doet hij over een groot oppervlak: de 
veegbreedte met 2 zijborstels is maar liefst 115 cm. 
Deze veegmachine beschikt over een afvalcontainer 
van 62 liter, die gemakkelijk te verwijderen en te legen 
is. Als je deze veel verkochte machine ziet staan in 
onze showroom, word je vanzelf enthousiast over het 
comfort en de veelzijdigheid van deze machine.

Bladeren

Houtmaterialen

Fijnstof en stof







Fijn steensel

DEZE VEEGMACHINE IS MET 
NAME GESCHIKT VOOR HARDE 
VERVUILINGEN ZOALS:

Job Meijer




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.


