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Industriële ride-on veeg-zuigmachine met 
zakkenfiltersysteem en beweegbare 
hoofdborstels.

Zijborstel(s) met automatische obstakel 
ontwijking 

Twee krachtige zuigmotoren (1000m³/u)

Automatische filterschudder 

Verstelbare comfortstoel

Voet- en handrem

Contactslot met sleutel

Battery control system, urenteller

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

STANDAARD MET

OPTIES

Hydraulische hoogdumper

Laadstation, tractiebatterijen

Ingebouwde lader

2e zijborstel links

Verlichting LED

Claxon, achteruitrij-alarm 

Zwaailamp, werklicht, etc.

voor alle mogelijke opties, vraag uw dealer of meclean®

 

 

 

 

 

 

 

TRS -twin roller system- voor de allerbeste
 veegprestatie.

Floor Follow System (F.F.S.) en daardoor  
ook op oneffen terrein een perfecte 
veegprestatie!

Met zakkenfiltersysteem en daardoor 
ook geschikt voor gebruik in extreem 
stoffige situaties. 

Verschillende veegprogramma’s
(z.o.z. voor meer informatie) 









EXTRA VOORDELEN
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TRS - Flex Beste veegprestatie met TRS

Ook fijnstof 100% weg!

De hoofdborstels van een BUSTER 1200TTE volgen exact het vloer-
oppervlak dankzij TRS - Flex. Met een BUSTER 1200TTE wordt daarom 
ook bij het vegen van oneffen oppervlakken, goten, buitenterreinen, etc. 
altijd alles weg én in 1-keer opgeveegd! 

Het nieuwe zakkenfiltersysteem én de dubbele 
zuigmotor van de BUSTER 1200TTE garanderen 
ook in de meest stoffige omstandigheden een 
unieke, stofvrije veegprestatie!

Een BUSTER 1200TTE is standaard voorzien van 
het gepatenteerde TRS veegprincipe (2 hoofd-
borstels i.p.v. 1) Een BUSTER 1200TTE veegt 
behalve stof of zand ook grove vervuiling zoals o.a.: 
palletsplinters, kartonafval of bladeren, moeiteloos 
én in 1-keer weg!

Buster 1200 TTE

Veegsysteem     Twin Roller System + TRS Flex
Standaard veegbreedte (cm)    118
Veegcapaciteit  (m²/u)    8400
Reservoir capaciteit (L)    95
Filteroppervlak max. (m²)    8 
Rij-snelheid (km/u)     7,5
Airflow zuigmotor (m³/u)    1000 (2 zuigmotoren)
Aandrijving     Batterij / 24V - 240Ah
Frame      Staal (gepoedercoat) 
Covers      Polyethyleen (slagvast)
Max. hoogte hoogdumpsysteem (cm)   135
Draaicirkel (cm)     < 100
Max. hellinghoek     20%
Max. werktijd (uur)     > 4
Gewicht (kg)     338 (incl. batterijen) 
Afmetingen (l x b x h / cm)    145 x 90 x 130

Artikelnummer     17211200


