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AQUAJET PRO 200/11

SERIE-D 220/21

SERIE-MX 160/14

Robuuste koudwater hogedrukreiniger.
195 bar, 11 - 13 L/min, 1450 rpm, 400V.
Reinigingsmiddelentank 2 L. Stop&Go
systeem. Optie: slanghaspel. Incl. hogedrukslang 10 meter, pistool, lans + nozzle en
lans met vuilfrees.

Robuuste industriële koudwater hogedrukreiniger in stalen frame met hefkokers.
Voor professionele, intensieve reinigingsklussen. 220 bar, 21 - 23 L/min, 1450 rpm,
400V. Stop&Go systeem. Incl. hogedrukslang 10 meter, pistool, lans en nozzle.

Professionele warmwater hogedrukreiniger,
160 bar, 14 - 16 L/min. 1450 rpm (INTERPUMP),
400V, Stop&Go systeem, RVS brander,
0 - 140 °C, Reinigingsmiddelreservoir 16L.
Incl. hogedrukslang 10 meter, pistool, lans
en nozzle.

1298,-

nú

1098,-

3249,-

nú

2898,-

3798,-

nú

3198,-

Benieuwd naar alle opties en accessoires bij deze machines? Vraag uw dealer of kijk op meclean.eu
Inclusief:
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SERIE-B 120/10

WEEDSWEEP-B

FRONTSWEEP PRO 102

Warmwater hogedrukreiniger inclusief
WeedPLUS® heetwater onkruidbestrijdingsfunctie voor het milieuvriendelijk bestrijden
van onkruid! 120 bar, 8 - 10 L/min, 1450 rpm,
230V, Stop&Go systeem, temp. tot 99,5 ºC.
Incl. 10 meter hogedrukslang, pistool, lans en
nozzle, broeskop en RVS spuitbalk 50 cm op
wielen.

Batterij-aangedreven onkruidborstelmachine met B&S Powerhead elektromotor.
Werkbreedte ca. 35 cm. Ergonomische
duwbeugel, verstelbare borstelhoek en
snelwisselsysteem voor borstelharen (staal
of kunststof haren). Optie: beschermkap.
Incl. 82V / 5 Ah Li-Ion batterij en snellader.

Professionele buitenveegmachine met
zwaar stalen frame en Honda benzinemotor.
Geschikt voor o.a. blad vegen, mos en onkruid
wegvegen, sneeuwruimen etc. Veeg-/werkbreedte 102 cm. Opties: stofkap, opvangbak
en sneeuwschuif. Incl. combi-veegborstel.

3498,-

nú

2999,-

2498,-

nú

1998,-

2198,-

nú

1849,-

Deze actie is geldig tot en met 31 mei 2022. Alle prijzen in euro en ex. btw. Druk- en zetfouten voorbehouden.

meclean.eu
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Professionele schrob-/zuigmachine met
cilindrische borstel. Schrobbreedte 30 cm,
zuigbreedte 42 cm. Instelbare borsteldruk.
Uitneembare watertanks 16L totaal.
Incl. Energy-kit 230V (snoerversie).
Oók verkrijgbaar als batterij-uitvoering.

nú

EPR VAC

POWERSCRUB 50M

ROTOSCRUB-E

2349,-

OP LOCATIE

1998,-

Professionele schrob-/zuigmachine. Schrobbreedte 50 cm, zuigbreedte 80 cm. Prestatie
tot 2000 m2/uur. Borsteldruk 18 kg. Grote
“non-marking” wielen. Absoluut trillingsvrij en
bijna geluidloos. Schoon-/vuilwatertank 104 L
totaal. Incl. batterijen en laadstation.

nú

3664,-

2998,-

Krachtige zuigunit voor het veilig en snel
opzuigen van eikenprocessierupsen en/of
-nesten. Schakelbaar vermogen 1,1 / 2,2 /
3,3 kW, 230V (werkt op aggregaat).
Incl. speciaal ontwikkelde opvangzak,
lichtgewicht zuigbuis 150 cm en zuigslang
ca. 6 meter (langere zuigslang mogelijk).

1498,-

nú

1269,-

Benieuwd naar alle opties en accessoires bij deze machines?
Vraag uw dealer of kijk op meclean.eu
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CROSSWEEP 650

BUSTER 950E PRO

BUSTER 1100TTE

Makkelijk te hanteren veelzijdige buitenveegmachine met geruisloze aandrijving. Veegt
tot 1500 m2 per uur. Instelbaar geleidewiel en
instelbare borsteldruk. Verstelbare duwbeugel.
Inhoud opvangbak 50L. Incl. onderhoudsvrije
batterijen en laadstation.

Robuuste veeg-/zuigmachine met bijzonder
goede fijnstofprestatie! Veegt bijna alles
dankzij TRS-techniek. Veegbreedte tot maar
liefst 110 cm(!), veegcapaciteit 4400 m2/uur.
Aparte motoren voor zijborstels, rij-aandrijving
en hoofdborstel aandrijving. Elektrische filterreiniging. LED-verlichting. Incl. ingebouwd
volautomatisch laadstation en batterijen.

Professionele opzit veeg-/zuigmachine.
Veegt tot 7200 m2 per uur. Veegt dankzij
TRS-techniek niet alleen stof en zand maar
ook grove vervuiling zoals o.a. palletblokken,
zwerfvuil, bladeren etc. Veegbreedte 110 cm,
opvangbak 95 L. Optie: hydraulische hoogdumper. Incl. batterijen en laadstation.

1298,-

nú

1149,-

4798,-

nú

3998,-

13938,-

nú

11479,-

LEASE V.A.

215,- / mnd.*

* Indicatief leasetarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden, zonder aanbetaling. Voor het exacte tarief o.b.v. uw wensen, vraag uw dealer of kijk op meclean.eu/leasen

Deze actie is geldig tot en met 31 mei 2022. Alle prijzen in euro en ex. btw. Druk- en zetfouten voorbehouden.

meclean.eu

