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• Handmatige reiniging voor binnen- 
en buitentoepassing

• Wendbaar en plaatsbesparend
• Ergonomisch te bedienen door 

3-voudige verstelbare duwbeugel

Bakinhoud: 42 l. Kleur: antraciet. 
Lengte: 1300 mm. 
Toepassingsbereik: openbare ruimtes / 
productiegebieden. 

Veegmachine-uitvoering: met tweezijdig 
aangedreven rolborstel, 2 inklapbare 
zijborstel en 3-voudig verstelbare 
zijbeugels. Veegbreedte: 920 mm. 

Veegmachines
• Licht, wendbaar en geluidsarm
• Innovatief, flexibel en ergonomisch

Bakinhoud: 50 l. Kleur: rood-zwart. 

• 2 zijborstels die opzij kunnen 
worden gedraaid

• Grote wielen aan de voorzijde
• Uitstekende prestaties van 

de accu

Veegbreedte: 900 mm. 
Bakinhoud: 75 l. Breedte: 820 mm. 

Handveegmachines
• Licht en wendbaar – zeer goede veegprestaties 

bij grof vuil
• Geschikt voor oppervlaktes tot ca. 1000 m²
• Geschikt voor trappen door grote wielen aan 

de achterzijde

Veegmachine-uitvoering: tandemrolborstelsysteem. 
Veegbreedte: 800 mm. Bakinhoud: 40 l. 
Uurvermogen: 2800 m². Breedte: 660 mm. 
Technische uitrusting: volledig handmatig. 
Aandrijving rolborstels: handmatig. 
Nettoreinigingsoppervlak max.: 1000 m². 
Veegcapaciteit max.: 2800 m²/h. 
Hoogte: 330 mm. Kleur: blauw. Lengte: 800 mm. 
Toepassingsbereik: openbare ruimtes / 
productiegebieden. 

 4 Nr. 727 757 3H € 309,-

Tandemrolborstelsysteem –  
2 centrale bezems  
die samenwerken.

Meer keuze 
online!

Meer Kärcher-producten 
op aanvraag leverbaar.

Veegmachines Twin Sweep
Aandrijving rolborstels: elektrisch. Veegcapaciteit 
max.: 460 m²/h. Hoogte: 710 mm. Kleur: rood. 
Lengte: 1085 mm. 

Veegmachine-uitvoering: tandemrolborstelsysteem. 
Uurvermogen: 3600 m². Filterreiniging: handmatig. 
Nettoreinigingsoppervlak max.: 4000 m². 
Accu: 12 V / 50 Ah. 

Nr. 656 900 3H € 3025,-

Veegmachines
Breedte: 960 mm. Veegcapaciteit 
max.: 3680 m²/h. Hoogte: 1050 mm. 

 4 Nr. 985 196 3H € 639,-

Veegmachine-uitvoering: met tweezijdig 
aangedreven cilinderborstel, zijborstel met 
3 standen en 3-voudig verstelbare 
duwbeugel. Veegbreedte: 700 mm. 
Breedte: 810 mm. Veegcapaciteit 
max.: 2800 m²/h. Hoogte: 1040 mm. 

 4 Nr. 614 405 3H € 499,-

 1 2 3 4
Veegmachine-uitvoering  enkele-rolborstelsysteem enkele-rolborstelsysteem tandemrolborstelsysteem tandemrolborstelsysteem
Technische uitrusting  accu, stofafzuiging volledig handmatig accu, stofafzuiging volledig handmatig
Aandrijving rolborstels  motor handmatig motor handmatig
Accu  12 V / 25 Ah  12 V / 25 Ah  
Toepassingsbereik  opslaghallen

openbare ruimtes
productiegebieden

tapijtreiniging

openbare ruimtes
productiegebieden

tapijtreiniging

opslaghallen
openbare ruimtes

productiegebieden
tapijtreiniging

voetpaden
opslaghallen

openbare ruimtes
productiegebieden

tapijtreiniging
  Nr.

 €
920 291 3H

1360,-
 4 920 287 3H

565,-
 4 920 286 3H

1400,-
 4 920 283 3H

565,-
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