Outdoor cleaning

Paddock cleaners

Benzinemotor - Commercieel gebruik
XINT ADF650C
Model
Prijs incl. BTW
Prijs excl. BTW
Motor
Cilinderinhoud
Zuigdarm
Wielen
Inhoud
Gewicht

XINT ADF650C
€ 8.299
€ 6.858,68
Kohler CH270 OHV
208 cm³
Ø 450 mm
Ø 150 mm - 4 m
16x6.50"
650 liter
180 kg

Multifunctionele getrokken vacuüm collector of blazer
Benzinemotor en zeer krachtige turbine
Kohler CH270 OHV motor Cilinderinhoud 208 cm³
Krachtige turbine met 7 messen, ø 450 mm
Zuigdarm en zuigbuis ø 150 mm
Lengte zuigdarm 4 meter
280° verdaaibare polyester collector van 650 liter
Getrokken onderstel met wielen 16x6.50"
Gewicht 180 kg
De darm kan op de collector (zuig-functie) of op de turbine (blaas-functie)
aangesloten worden, waardoor de machine gebruikt kan worden als
vacuümzuiger of als bladblazer
De collector is eveneens voorzien van een droge stoffilter
Uitgevoerd als vacuüm collector

Invoerder / distributeur:
Vegemac
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Outdoor cleaning

Paddock cleaners

Benzinemotor - Commercieel gebruik
XTRF PC 50 H
Model
Prijs incl. BTW
Prijs excl. BTW
Uitvoering
Inhoud container
Motor
Cilinderinhoud
Afmetingen
Gewicht

XTRF PC 50 H
€ 2.599
€ 2.147,93
Handkar
50 liter
Honda GX25 OHV
25 cm³
70 x 60 x 150 cm
42 kg

Paddock cleaner of vacuüm collector op 2 wielen aangedreven door een
Honda GX25 OHV 4-takt motor
Motor blazer / zuiger Honda HHB25
Cilinderinhoud 25 cm³
Zuigdarm en zuigbuis ø 125 mm
Inhoud 50 liter
Afm. (L x B x H) 70 x 60 x 150 cm
Gewicht 42 kg

Invoerder / distributeur:
Vegemac
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XTRF PC 300 H
Model
Prijs incl. BTW
Prijs excl. BTW
Uitvoering
Inhoud container
Motor
Cilinderinhoud
Afmetingen
Gewicht

XTRF PC 300 H
€ 3.699
€ 3.057,02
Voor Muck-Truck / Max-Truck
450 liter
Honda GXH50 OHV
47,9 cm³
150 x 85 x 100 cm
65 kg

Paddock cleaner of vacuüm collector voor montage op zelfrijdend
onderstel type "Muck-Truck"
Motor blazer / zuiger Honda GXH50 OHV
Cilinderinhoud 47,9 cm³
Capaciteit collector 450 liter
Zuigdarm ø 125 mm, lengte 2,5 m
Afm. (L x B x H) 150 x 85 x 100 cm
Gewicht 65 kg
"Muck-Truck" transporter in optie!
Perfect voor alpaca's, lama's en paarden!

Invoerder / distributeur:
Vegemac
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XTRF PC 100 H
Model
Prijs incl. BTW
Prijs excl. BTW
Uitvoering
Inhoud container
Motor
Cilinderinhoud
Afmetingen
Gewicht

XTRF PC 100 H
€ 4.299
€ 3.552,89
Handkar
500 liter
Honda GXH50 OHV
47,9 cm³
170 x 85 x 120 cm
77 kg

Paddock cleaner of vacuüm collector op 2 wielen
aangedreven door een Honda 4-takt motor
Motor blazer / zuiger Honda GXH50 OHV
Cilinderinhoud 47,9 cm³
Capaciteit 500 liter
Zuigdarm ø 125 mm, lengte 2,5 m
Afm. (L x B x H) 170 x 85 x 120 cm
Gewicht 77 kg
De Paddockcleaner is zeer geschikt voor het ruimen van paardenmest
ter voorkoming van ziekten, maar ook uitermate geschikt voor het vlot
ruimen van ander grofvuil zoals; papier - blikjes - sigaretten peuken heggenknipsels - blad - gras - stro etc.

Invoerder / distributeur:
Vegemac

Pagina:
4/7

XTRF PC 500 PLUS H
Model
Prijs incl. BTW
Prijs excl. BTW
Uitvoering
Inhoud container
Motor
Cilinderinhoud
Afmetingen
Gewicht

XTRF PC 500 PLUS H
€ 4.499
€ 3.718,18
Getrokken
500 liter
Honda GXH50 OHV
47,9 cm³
205 x 85 x 115 cm
55 kg

Vacuüm collector op aanhangwagen voor
gazontraktor, quad of ATV
Motor blazer / zuiger Honda GXH50 OHV
Cilinderinhoud 47,9 cm³
Capaciteit 500 liter
Zuigdarm ø 125 mm
Afm. (LxBxH) 205 x 85 x 115 cm
Gewicht 55 kg
De Paddockcleaner PC 500H plus is zeer geschikt voor het ruimen van
paardenmest ter voorkoming van ziekten.
Daarnaast is de Paddockcleaner ook uitermate geschikt voor het vlot
ruimen van ander grofvuil zoals; papier - blikjes - sigaretten peuken heggenknipsels - blad - gras - stro etc.
Het systeem bestaat uit een solide container en een vacuümbuis met
een filter, waardoor in de gehele container een onderdruk ontstaat welke
resulteert in een gigantische zuigkracht.
Dit type is uitgevoerd met brede terreinbanden.
Verder standaard uitgevoerd met dissel en kogelkoppeling.
De Paddockcleaner kan handmatig getrokken worden in combinatie met
een zwenkwiel.

Invoerder / distributeur:
Vegemac
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Outdoor cleaning

Paddock cleaners

Benzinemotor - Commercieel gebruik
XWSX MTX-120-E
Model
Prijs incl. BTW
Prijs excl. BTW
Motor
Cilinderinhoud
Inhoud container
Werkbreedte
Gewicht

XWSX MTX-120-E
€ 8.999
€ 7.437,19
Loncin OHV
196 cm³
0,7 m³
120 cm
317 kg

Getrokken paddock cleaner
Aangedreven door een Loncin OHV benzinemotor
Cilinderinhoud van 196 cm3
Aandrijving d.m.v. een centrifugaalkoppeling
Gemakkelijk instelbare borstelhoogte
Inhoud opvangbak 0,7 m3
Werkbreedte 120 cm
Transportbreedte 185 cm
Gewicht 317 kg
De Wessex DUNG BEETLE is noodzakelijk voor het goed onderhouden
van een gezonde paddock en zal niet alleen paardenmest verzamelen,
maar ook dood gras, bladeren, twijgen en ander vuil. De paddock zal ook
profiteren van de regelmatige verzorging van de borstel, die de groei van
vers, gezond gras zal stimuleren, een voordeel dat niet wordt behaald
met een vacuümmachine.
KRACHTIG VEGEN
De rotor bestaat uit vier banken van slijtvaste polypropoleenborstels die
zijn vastgemaakt in een harde plastic strip. De lange lengte van de
borstelharen zorgt voor een goede "flick"-actie en zorgt ervoor dat al het
vuil moeiteloos in de trechter wordt gestuwd. De borstelstrips worden
eenvoudig paarsgewijs door de stalen kokerprofielrotor geschroefd en
zijn bij slijtage snel en eenvoudig te verwisselen.

Invoerder / distributeur:
Vegemac
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Aftakas tractor - Commercieel gebruik
XWSX MTX-120-P
Model
Prijs incl. BTW
Prijs excl. BTW
Aandrijving
Vermogen
Inhoud container
Werkbreedte
Gewicht

XWSX MTX-120-P
€ 9.299
€ 7.685,12
Aftakas tractor
16 - 24 pk
0,7 m³
120 cm
317 kg

Getrokken paddock cleaner
Aangedreven door aftakas tractor
Toerental tractor PTO 540 tr/min
Aanbevolen vermogen 16 - 24 pk
Aandrijving d.m.v. een centrifugaalkoppeling
Gemakkelijk instelbare borstelhoogte
Inhoud opvangbak 0,7 m3
Werkbreedte 120 cm
Gewicht 317 kg
Transportbreedte 185 cm
De Wessex DUNG BEETLE is noodzakelijk voor het goed onderhouden
van een gezonde paddock en zal niet alleen paardenmest verzamelen,
maar ook dood gras, bladeren, twijgen en ander vuil. De paddock zal ook
profiteren van de regelmatige verzorging van de borstel, die de groei van
vers, gezond gras zal stimuleren, een voordeel dat niet wordt behaald
met een vacuümmachine.
KRACHTIG VEGEN
De rotor bestaat uit vier banken van slijtvaste polypropoleenborstels die
zijn vastgemaakt in een harde plastic strip. De lange lengte van de
borstelharen zorgt voor een goede "flick"-actie en zorgt ervoor dat al het
vuil moeiteloos in de trechter wordt gestuwd. De borstelstrips worden
eenvoudig paarsgewijs door de stalen kokerprofielrotor geschroefd en
zijn bij slijtage snel en eenvoudig te verwisselen.

Invoerder / distributeur:
Vegemac
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