
mecleanR

Frontsweep / Radialsweep

www.meclean.eu
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mecleanR

  

4-Takt benzinemotor Honda*

Veegcapaciteit 2.600 m2/uur

Veegbreedte 70 cm

Rijsnelheid 4 km/uur

Borsteldiameter 25 cm

Frontsweep 70    

4-Takt benzinemotor Honda*

Veegcapaciteit 3.800 m2/uur

Veegbreedte 82 cm

Variabele borstelsnelheid Duospeed 

Borsteldiameter 35 cm

Frontsweep 80 Duo    

4-Takt benzinemotor B&S 7.50

Veegcapaciteit 3.800 m2/uur

Veegbreedte 82 cm

Variabele rijsnelheid 2,5 - 3,5 & 5 km/uur

Borsteldiameter 35 cm

Frontsweep 85 Vario    

4-Takt benzinemotor B&S 7.50 

Veegcapaciteit 4.600 m2/uur

Veegbreedte 102 cm

Variabele rijsnelheid 2,5 - 3,5 & 5 km/uur

Borsteldiameter 35 cm

Frontsweep 100 Vario

*tegen meerprijs ook verkrijgbaar met B&S 7.50 
4-Takt benzinemotor

*tegen meerprijs ook verkrijgbaar met B&S 7.50 
4-Takt benzinemotor

*tegen meerprijs ook verkrijgbaar met Honda
4-Takt benzinemotor

*tegen meerprijs ook verkrijgbaar met Honda
4-Takt benzinemotor

   

4-Takt benzinemotor B&S 7.50 

Veegcapaciteit 5.200 m2/uur

Veegbreedte 122 cm

Variabele rijsnelheid 2,5 - 3,5 & 5 km/uur

Borsteldiameter 35 cm

Frontsweep 120 Vario

*tegen meerprijs ook verkrijgbaar met Honda
4-Takt benzinemotor

  

4-Takt benzinemotor B&S 7.50 

Veegcapaciteit 2.600 m2/uur

Veegbreedte 85 cm

Radialsweep 85V   

Aandrijving batterij 24V 

Veegcapaciteit 2.600 m2/uur

Veegbreedte 85 cm

Radialsweep 85B

Instelbare veeghoek
0º / 30º / 45º (links- en rechtsom)

Bevestigingspunten voor
accessoires zoals opvangbak,
schuifblad etc.

Aandrijving met gehard
stalen tandwielen in gesloten
oliebad

Instelbare borsteldruk Instelbaar motor-/
borsteltoerental

Inklapbare duwbeugel
in hoogte verstelbaar

4-Takt benzinemotor
met extra vermogen

Aandrijving op beide wielen
met vrijloopVerschillende borstels

voor o.a. mos, onkruid en  
sneeuw vegen

Vorstbestendige
bedieningshendels

Comfortabele bediening
door perfecte balans

Gepoedercoat chassis

Snelwisselsysteem
voor borstel

Instelbare borsteldruk
d.m.v. steunwiel

4-Takt benzinemotor met
extra vermogen of 24V stille 
elektromotor

Verschillende borstels
verkrijgbaar

Instelbare borstel draai-
richting - linksom / rechtsom

Inklapbare duwbeugel
in hoogte verstelbaar

Bevestigingspunt voor
spatscherm

Gepoedercoat chassis

Snelwisselsysteem
voor borstel
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Service, onderhoud & garantie
Service binnen 24 uur via uw lokale meclean servicepunt. Op alle 
FRONTSWEEPS en RADIALSWEEPS is een servicecontract af te sluiten. 
Standaard garantie: 12 maanden (uit te breiden tot 36 maanden).

Een FRONTSWEEP veegt probleemloos 
sneeuw tot een laagdikte van +/- 6 cm.
Ligt er meer sneeuw dan 6 cm dan is in de 
meeste gevallen een schuifblad noodzakelijk. 

Ook als met een schuifblad sneeuw wordt 
verwijderd blijft de functie van de borstel 
belangrijk, deze veegt de sneeuw die niet 
door het schuifblad wordt weggehaald via de 
achterkant van het schuiblad naar de zijkant 
toe. Omdat alle FRONTSWEEPS op beide 
wielen zijn aangedreven blijft de grip van de 
wielen behouden. Om extra grip te krijgen 
zijn er (optioneel) sneeuwkettingen leverbaar.

Een FRONTSWEEP is niet alleen bijzonder 
geschikt voor het onderhouden en schoon-
houden van allerlei soorten verharding, 
maar ook geschikt voor het verwijderen 
van aangroei en mos op tennisbanen, 
kunstgrasvelden, atletiekbanen en andere 
buitensportvloeren zoals o.a. hockey- en 
volleybalvelden.

Ook invegen van kwartszand ( kunstgras-
velden ) en het vegen van paden ( ter 
voorkoming van onkruidgroei ) is perfect 
mogelijk met een FRONTSWEEP machine.

De RADIALSWEEP is verkrijgbaar met een 
benzinemotor of met een elektromotor 
aandrijving. De volstrekt geruisloze en dier-
vriendelijke elektrische aandrijving maakt 
de RADIALSWEEP uiterst geschikt voor het 
aanvegen van stallen, het bijvegen van vee-
voer en voor het vegen van hooi, gras of stro 
(zonder dat dit in de borstel blijft hangen).

Uiteraard is een RADIALSWEEP ook prima 
inzetbaar voor het aanvegen van buiten-
terreinen of voor het vegen van worteldoek.

Verkoop & service:

Demonstratie?
We laten u graag en vrijblijvend kennismaken met de FRONTSWEEP
of RADIALSWEEP die bij uw wensen past. Neem contact op met uw
meclean dealer of meclean professional cleaning machines b.v. voor
een demonstratie op locatie.

FRONTSWEEPS en RADIALSWEEPS worden speciaal voor Meclean in Duitsland gemaakt. Vanaf 
het ontwerp tot en met de productie wordt ingezet op de hoogste kwaliteit om een probleemloze 
bedrijfsmatige inzet te garanderen. Het degelijke gepoedercoate frame, de robuuste borstel-
aandrijving en de wielaandrijving (op beide wielen) met gehard stalen tandwielen verzekeren de 
gebruiker van maximale prestaties bij intensief gebruik.

FRONTSWEEPS en RADIALSWEEPS: Duitse kwaliteit

Borstels voor zeer
diverse doeleinden

Opvangbakken

Banden voor diverse
ondergronden

Schuifbladen

Sproei-installatie

Sneeuwkettingen

Spatscherm

Meer accessoires?
Neem contact op met uw lokale Meclean dealer 
of meclean professional cleaning machines b.v.

ACCESSOIRES FRONTSWEEP

Radiaalborstels

ACCESSOIRES RADIALSWEEP
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