SmartSweep
Veeg u een weg door stof en vuil!

• REF 134TA9052
• Geen hydraulische verbindingen vereist =
Kan gebruikt worden op Diesel, LPG en
Elektrische heftrucks
• Kan gemonteerd worden op alle heftrucks
• Ontworpen om zowel binnen als buiten
gebruikt te worden (droge omgeving)
• Verzamelt alle vuil en stenen – Totale
capaciteit  409 kg
• Tot 70% goedkoper dan een traditionele
veegmachine
Voor alle info, voordelen en een demonstratievideo: surf naar www.smartsweep.eu

SmartSweep
• Geen ingebouwde motor = geen vervuiling
• 100% vuilbeheersing: dankzij de filter
en het vacuüm die binnenin wordt gecreëerd kan er geen stof ontsnappen
• Eenvoudige installatie: kan gemonteerd worden in minder dan 1 minuut

• Draait automatisch in hoeken = erg
kleine draaicirkel
• 1500 mm veegbreedte: 2 zijborstels
voor intensief gebruik + 1 hoofdborstel
• De borstels worden mechanische aangedreven door de wielen via riemoverbrenging

• De sweeper is het meest efficiënt aan
een snelheid van 3 - 5 km/h (2 - 3 mph)
• Kan geleegd worden boven of in een
afvalconainer
• Uitwasbare filter
• Volledig getest en CE-gecertificeerd
• 1 jaar garantie

Specificaties:
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4 vuil opvangbak
5 zijborstel
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6 luchtbanden

• Luchtbanden: 136 x 464 mm
• Derde steunwiel: Rubber, diameter 200 mm

Technische informatie:
• Veegbreedte: 1524 mm
• Hoofdborstel breedte: 965 mm

• Past op maximum vorkafmetingen:
(BxDxL): 125 x 90 x 1200 mm
• Maximum overmeten
vorkenafstand: 270 mm
• Buitenste afmetingen veegmachine:
(BxLxH): 1524 x 1749 x 936 mm
• Gewicht: 380 kg

• Hoofdborstel diameter: 305 mm
• Materiaal van de hoofdborstel:* Gemengde
6-dubbele rij polypropyleen en staaldraad
• Zijborstel diameter: 458 mm
• Materiaal van de zijborstel:** Polypropyleen
• Filter afmetingen: 550 x 635 mm

• Zwaartepunt: niet belast: 1010 mm
• Zwaartepunt: belast: 1220 mm

• Opvangbak capaciteit: 409 kg
• Opvangbak inhoud: 255 liter

• Kan niet gemonteerd worden op FEM B-type vorken

Andere versie

Opties

REF 134TA9053
Past op maximum vorkafmetingen (BxDxL):
230 x 80 mm x lengte onbeperkt (open einde)
Maximum overmeten vorkenafstand: 510 mm

*

met grotere vorkhuls

2 vorkhuls

Hoofdborstel:
ook beschikbaar
in 6-dubbele rij
polypropyleen,
6-dubbele rij nylon of
18 enkele rijen nylon
(hoge dichtheid)

** Zijborstel: ook
beschikbaar in nylon

Voor een vrijblijvende demo / info:
Wout Hogervorst V.O.F.
Schippersvaartweg 56
2211 TL Noordwijkerhout
André Hogervorst
T 06 24774780
andre@wouthogervorst.nl

