meclean
R

ve e g - z u ig m ac h ines

Bezem of veegmachine?

ximaal
Met een veegprestatie van ma
niet
250 m2 is een bezem bepaald
achine
efﬁciënt. Een BUSTER veeg-zuigm
18.000 m2
daarintegen veegt per uur tot
der stofoppervlak schoon, en dat zon
! Daarnaast
ontwikkeling en zonder moeite
ttiger werkt,
geldt dat een schone vloer pre
resentatief
de veiligheid bevordert en rep
voor het
is. BUSTERS zijn tevens geschikt
(docks),
vegen van laad- en losperrons
bladeren,
buitenterreinen, opvegen van
zand, stenen, etc…

Buster 900 TRS

Buster

Buster 800 TRS
Aandrijving

manueel

Veegcap.

2.800 m2/uur

Veegbreedte

80 cm

Opvangbak

40 L

TRS

ja

Voorborstels

2

905 KSE

905 KSV

Buster

910 KSE

910 KSV

Aandrijving

batterij 12 V

Honda
Benzinemotor

Aandrijving

batterij 12 V

Aandrijving

batterij 12 V

Honda
Benzinemotor

Veegcap.

3. 200 m2/uur

Veegcap.

3.400 m2/uur

3.400 m2/uur

Veegcap.

3.600 m2/uur

3.600 m2/uur

Veegbreedte

90 cm

Veegbreedte

90 cm

90 cm

Veegbreedte

90 cm

90 cm

Opvangbak

50 L

Opvangbak

50 L

50 L

Opvangbak

60 L

60 L

TRS

ja

TRS

ja

ja

TRS

ja

ja

Voorborstels

2

Voorborstels

2

2

Voorborstels

2

2

Filterschraper

ja

Filterschraper

ja

ja

Filterschraper

ja

ja

Meclean veeg-zuigmachines...

Alle andere veeg-zuigmachines...

... zijn voorzien van 2 zijborstels en 2 hoofdborstels (TRS = Twin Roller

... hebben 1 hoofdborstel ( en 1 zijborstel ) en vegen daarom

System). Het veegresultaat met deze TRS techniek is werkelijk

uitsluitend kleine, lichte vervuiling zoals zand, stof en kleine hout-

verbluffend! Een Buster veegt (behalve stof en zand) moeiteloos

splintertjes. De opname van grovere vervuiling wordt bemoeilijkt

o.a.: palletblokken, zwerfvuil, stenen, verpakkingsmateriaal, etc ...

door de voorﬂap en daarnaast neemt de enkele hoofdborstel

De extra krachtige zuigmotor en de

grove, zware vervuiling zoals grote palletsplinters, verpakkkings-

verschillende microstofﬁlters garanderen
een stofvrij resultaat. Conclusie : Alles
(tot +/- 10 cm hoog) wordt in één keer
opgeveegd !

Buster 1000 TTE

Buster

1100 TTE

1100 TTV

Aandrijving

batterij 24 V

Aandrijving

batterij 24 V

Honda
benzinemotor

Veegcap.

6.000 m2/uur

Veegcap.

7.200 m2/uur

7.200 m2/uur

Veegbreedte

100 cm

Veegbreedte

110 - 130 cm

110 - 130 cm

Opvangbak

70 L

Opvangbak

90 L

90 L

TRS

ja

TRS

ja

Voorborstels

2

Voorborstels

1 (2

Filterschraper

ja

Filterschraper

ja

Hydraulische
hoogdumper

optie/135 cm optie/135 cm

Buster

1500 TTE

1500 TTV

Aandrijving

batterij 24 V

Honda
Kubota
benzinemotor dieselmotor

ja
e

borstel optie)

1 (2

e

borstel optie)

ja

1300 TTE

1300 TTV

Aandrijving

batterij 24 V

Honda
Lombardini
benzinemotor dieselmotor

Veegcap.

13.000 m /uur 13.000 m /uur 13.000 m /uur

Veegcap.

18.000 m2/uur 18.000 m2/uur 18.000 m2/uur

Veegbreedte

130 - 150 cm

130 - 150 cm

130 - 150 cm

Veegbreedte

150 - 170 cm

150 - 170 cm

150 - 170 cm

Opvangbak

150 L

150 L

150 L

Opvangbak

150 L

150 L

150 L

materiaal, zwerfvuil, etc...niet mee omhoog de bak in.

TRS

ja

ja

ja

TRS

ja

ja

ja

Conclusie : niet alles wordt opgeveegd, grove vervuiling moet

Voorborstels

1 (2

Voorborstels

1 (2

Filterschraper

ja

ja

ja

Filterschraper

ja

ja

ja

Hydraulische
hoogdumper

ja/145 cm

ja/145 cm

ja/145 cm

Hydraulische
hoogdumper

ja/150 cm

ja/150 cm

ja/150 cm

alsnog handmatig worden verwijderd.

Buster

2

e

borstel optie)

1300 TTD

2

1 (2

e

borstel optie)

2

1 (2

e

borstel optie)

e

borstel optie)

1 (2

e

borstel optie)

1500 TTD

1 (2

e

borstel optie)
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R

Alles in één keer opvegen

Schone vloer is veiliger

Sneller & makkelijker

BUSTER veegmachines vegen alles moeiteloos in één keer mee: bladeren, houtsplinters, frisdrankblikjes, zwerfvuil, zand,
stof, gemaaid gras etc...

Een opgeruimde, schone werkvloer is
veiliger en vermindert de kans op ongelukken. Bovendien is een schone werkomgeving representatiever en prettig
om in te werken...

Een BUSTER veegt met gemak tot
18.000 m2/uur. Vegen met een BUSTER
betekent een grote besparing op
arbeidsuren en maakt vegen een
gemakkelijk en gewild karweitje.

Innovatieve techniek, “pünktliche” productie...
De hypermoderne productiefaciliteit in Duitsland staat garant voor
degelijkheid. De hoge kwaliteitsstandaard en de ontwikkeling van
innovatieve technologieën zoals TRS verzekeren u van jarenlang
probleemloos gebruik van uw veeg-zuigmachine en van het beste
veegresultaat ooit !

Economische inzet

In de matrix ziet u welke BUSTER past bij welk vloeroppervlak:
Buster 800

Veegbereik in vierkante meters

200 - 3.000 m2

Buster 900

500 - 7.000 m2

Buster 905

500 - 8.000 m2

Buster 910

1.000 - 10.000 m2

Buster 1000

2.000 - 20.000 m2

Buster 1100

2.000 - 25.000 m2

Buster 1300
Model

Buster 1500

3.000 - 45.000 m2

Service, onderhoud & garantie

Service binnen 24 uur via uw locale meclean servicepunt.
Op alle BUSTERS is een servicecontract af te sluiten. Standaard
garantie: 12 maanden (uit te breiden tot 36 maanden).

4.000 - 70.000 m2

Verkoop & service:

Demonstratie?

We laten u graag en vrijblijvend kennismaken met de BUSTER
die bij uw wensen past. Neem contact op met uw Meclean
dealer of Meclean Nederland bv voor een demonstratie op
locatie.
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