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Veegmachines  | BASIC - TURBO | 

 

De -holaras- veegmachines zijn uitermate geschikt voor het schoonmaken, opruimen en onderhouden van veel 

terreinen. De professionele veegmachines zijn te gebruiken op wegen, kavel- en gangpaden, luchthavens, 

fabrieksterreinen, erfverhardingen en opslagplaatsen. Ook zijn de veegmachines ideaal voor vleeskuikenbedrijven en 

voergangen. De machines zijn leverbaar in speciale uitvoeringen voor trekkers, laadschoppen, schrankladers, 

heftrucks, tuinbouwtrekkers en dergelijke.  

 

Alle -holaras- veegmachines zijn voorzien van twee zwenksteunwielen, die traploos in hoogte kunnen worden 

versteld. Daardoor kan de werkdruk van de borstel al naar gelang de werkzaamheden variëren, ook als de diameter 

van de borstelrotor door slijtage kleiner wordt. 
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Type BASIC  Ø 60 cm 

 

Op veel bedrijven en instellingen komt het voor dat men hallen, fabrieksterreinen, bouwplaatsen, weg-opbrekingen, 

straten en fietspaden zelf schoon moet houden. De veegmachine type BASIC zijn hiervoor uitermate geschikt.  

De machines kunnen snel en eenvoudig aan de trekker, shovel of heftruck worden gemonteerd en zijn in diverse  

uitvoeringen leverbaar. Standaard zijn de -holaras- veegmachines rechts werkend en voorzien van Ø 60 cm  

poly zig-zag borstelringen. 

 

Standaard  

• Aftakas / Hydromotor aandrijving  

• Poly zig-zag borstelringen Ø 60 cm 

• Rechts werkend 

• Wielen 4.00x4 (Ø 30x10 cm) 

 

 

 

Opties 

Leverbaar met o.a. (hydr.) verstelbaar, opvangbak, centrale borstelas verstelling (CBS), aanbouw aan front, heftruck of 

verreiker / mini-shovel, spindelwiel verstelling, extra zware wielen 16x6-8 (Ø 40x15 cm), extra steunwiel, zijborstel, 

verlichting + markering, E/H bediening, grondschuif, sneeuwuitvoering 

 

   

A-220-V | Zware wielen + spindelverst. H-220-V | Front, extra wiel, verlichting H-220-V | Front, opvangbak, CBS 

 

Technische specificaties 

Type BASIC A/H - 170 A/H - 220 A/H - 270 

 

Aandrijving Aftakas/Hydromotor Aftakas/Hydromotor Aftakas/Hydromotor 

Aanbouw Driepunts Driepunts Driepunts 

Gewicht ca. 350 kg 425 kg 500 kg 

Werkbreedte ca. 170 cm 220 cm 270 cm 

Aantal borstelringen 40 52 64 

Borstel diameter Ø 60 cm 

Wielen 2x massief 4.00x4 (Ø 30x15 cm) 

Verstelbaar (V) optie (standaard rechts werkend) 

Ben. olieopbrengst (type A) 

Ben. olieopbrengst (type H) 

- 

40 ltr/180 bar 

- 

40 ltr/180 bar 

- 

40 ltr/180 bar 

 

A=Aftakas aandrijving | H=Hydromotor aandrijving 
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Type TURBO  Ø 80 cm 

 

De -holaras- Turbo veegmachine is speciaal ontwikkeld voor gebruik aan tractoren, shovels en verreikers waarbij een 

grote capaciteit en zwaar veegwerk van belang zijn.  

De machine is zeer zwaar en stabiel gebouwd en wordt geleverd met slijtvaste zig-zag poly borstelringen Ø 80 cm. De 

Turbo veegmachines zijn in standaard uitvoering volledig gegalvaniseerd, hydraulisch verstelbaar middels 

draaikrans en leverbaar in werkbreedte 250 of 270 cm.  

 

Standaard  

• Aftakas / Hydromotor aandrijving 

• Poly zig-zag borstelringen Ø 80 cm 

• Hydraulisch verstelbaar middels kogeldraaikrans 

• Wielen 16x6-8 (Ø 40x15 cm) + spindelverstelling 

• Gegalvaniseerd frame 

 

 

 

Opties  

Leverbaar met o.a. opvangbak, centrale borstelas verstelling (CBS), verlichting + markering, zijborstel, extra steunwiel, 

watersproei installatie, aanbouw aan front, verreiker / mini-shovel of shovel, E/H bediening  

 

   

A-270-HV-GG | Opvangbak, CBS A-250-HV-GG | CBS A-250-HV-GG | Front, opvangbak, CBS 

 

Technische specificaties 

Type TURBO A/H 250-HV-GG A/H 270-HV-GG A/H 250-HV-GG-S 

(sneeuw uitvoering) 

Aandrijving Aftakas/Hydromotor Aftakas/Hydromotor Aftakas/Hydromotor 

Aanbouw Driepunts Driepunts Front 

Gewicht ca. 925 kg 1100 kg 800 kg 

Werkbreedte ca. 250 cm 270 cm 250 cm 

Aantal borstelringen 54 58 54 

Borstel diameter Ø 80 cm 

Wielen 2x massief 16x6-8 (Ø 40x15 cm) 

Verstelbaar hydraulisch links + rechts (HV) 

Ben. olieopbrengst (type A) 

Ben. olieopbrengst (type H) 

ca. 35 ltr/180 bar 

ca. 60 ltr/180 bar 

ca. 35 ltr/180 bar 

ca. 60 ltr/180 bar 

ca. 35 ltr/180 bar 

ca. 60 ltr/180 bar 

 

A=Aftakas aandrijving | H=Hydromotor aandrijving 
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H-220-V Front 

Zware wielen + spindelverst, extra steunwiel 

A-220-HV 

Zware wielen + spindelverstelling, hydr. verstel. 

H-220-V 

Verreiker aanbouw, opvangbak, verstelbaar 

 

  

H-170-V-HT 

Heftruck aanbouw, zijborstel, opvangbak 

H-220-HV Front 

Hydr. verstelbaar, extra steunwiel, verlichting 

H-270-HV Sneeuwuitvoering 

Hydr. verstelbaar, spindelverstelling 

   

   

   

A-250-HV-GG  

Opvangbak, CBS 

A-250-HV-GG  

Extra wiel, CBS 

A-250-HV-GG Front 

Opvangbak + CBS 

   

H-270-HV-GG 

Extra steunwiel 

H-270-HV-GG 

Shovel aanbouw 

A-250-HV-GG-S  

Sneeuw uitvoering, verlichting 

 
 
 
 
 
 

 

 

Afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde voorbehouden. 


