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Compacte, professionele ride-on 
veeg-zuigmachine met verbluffende 
veegprestatie!

Krachtige zuigmotor (600 m³/u)

Groot filteroppervlak (3 m²)

Automatische filterschudder 

Urenteller

Voetrem

Contactslot met sleutel

Batterij controle systeem

2 zijborstels

12 maanden garantie, 5 jaar garantie op frame,  
10 jaar garantie op covers











STANDAARD MET







Laadstation, tractiebatterijen

Ingebouwde lader

Verschillende soorten hoofdborstels

Verschillende soorten filters

Claxon

Achteruitrijalarm

Zwaailamp

voor alle mogelijke opties, vraag uw dealer of meclean®

 

OPTIES

 

 

 

TRS twin roller system allerbeste veegprestatie

Geschikt voor binnen & buiten vegen 

Bijzonder stabiel frame, met “impact  
proof” PE covers (dikte 10 mm) 

Hydrostatische aandrijving op achteras

Bijzonder kleine draaicirkel (<1 m)

Zonder gereedschap in 3 min. borstels vervangen

Groot aantal accessoires en verschillende borstels

Sterke rij-aandrijving (hellinghoek van 20%)

Extra groot opvangreservoir

Eenvoudige bediening

EXTRA VOORDELEN
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1000 TTE, compact en wendbaar Hoe werkt TRS?

Het TRS veegprincipe

De BUSTER 1000 TTE is een compacte ride-on veeg-zuigmachine 
bedoeld voor professioneel gebruik.
Het stalen frame en de “impact proof” carrosserie van 10 millimeter PE 
(polyethyleen) staan garant voor duurzaamheid en optimale stabiliteit.

Naast de uitstekende veegprestatie, is de BUSTER 1000 TTE een uiterst 
comfortabele, en makkelijk te manoeuvreren veeg-zuigmachine.
De doordacht eenvoudige bediening en de bijzonder kleine draaicirkel 
(< 1 m), zorgt ervoor dat de BUSTER 1000 TTE  voor zowel grote 
oppervlakken als ook in kleine ruimten makkelijk te gebruiken is.

Het TRS principe is uniek omdat zowel grove vervuiling zoals: blikjes, 
houtsplinters, plastic flessen, bladeren maar ook fijne vervuiling zoals: 
stof, fijnstof, zaagsel, zand, etc. moeiteloos in één keer worden op-
geveegd.

De formidabele veegprestatie van de BUSTER 1000 TTE is dan ook 
niet te vergelijken met die van traditionele veeg-zuigmachines, het TRS 
principe verzekert u van het beste resultaat!

De 2 zijborstels (standaard) vegen de vervuiling naar de 
middenborstels toe. De twee middenborstels zorgen 
ervoor dat alle soorten grove en fijne vervuiling in het 
reservoir worden verzameld*

Vervolgens wordt het reservoir, wat standaard met 
transportwielen is uitgerust, simpel los geklikt en 
geleegd in de afvalcontainer.

* Het TRS principe  garandeert een maximale  
   opvulling van het reservoir (70 L)

BUSTER 1000 TTE

Veegsysteem
Max veegbreedte
Veegcapaciteit
Capaciteit reservoir
Filteropervlak
Rij-snelheid
Airflow zuigmotor
Aandrijving
Frame
Covers
Draaicirkel
Max hellinghoek
Max werktijd
Gewicht
Afmetingen
Artikelnummer

Twin Roller System
100 cm
6000 m2/u
70 L
3 m2
6 km/u
600 m3/u
Tractiebatterij / 24V
Staal
Polyetheen
< 100 cm
20%
3 uur
130 kg (ex. batterijenset)
119 cm x 80 cm x 109 cm (L x B x H)
17201000


