Radiaal veegmachine
Accu of benzinemotor Hoeken en Randen zijn geen uitdaging.

Algemeen Productoverzicht
Groot of klein, voor elk wat wils.
Radiaal veegmachines
Particulier

Landbouw

Industrie & groenvoorziening

Landbouw

Industrie & groenvoorziening

Zelfrijder
Particulier

Aanbouw machines
Landbouw

Industrie & groenvoorziening

Aanbouw veegmachines
Landbouw

Meer informatie over ons productaanbod is te vinden op www.westermann-radialbesen.de!
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Vergelijking Radiaal vs. Axiaal
Voordelen van een radiaal veegmachine.
Randen vegen
Randen, muren
en hoeken worden
perfect uitgeveegd.

Hoeken en muren
slecht te bereiken.

Materiaal verplaatsing
Veeg principe
MINIMALE
stof ontwikkeling.

Opname systeem
MAXIMALE
stof ontwikkeling.

Bijna elk materiaal (zelfs
sneeuw) makkelijk veegbaar.

Lang korrelig
materiaal (bijv. stro/
blad) moeilijk te
vegen .

Bodem aanpassing
Gebogen borstelvorm
bereikt eenvoudig
ca. 30 mm diepe
oneffenheden.

Korte, niet flexible
borstels bereiken
alleen maar
ca. 10 mm
diepe oneffenheden.

Tijd wedstrijd (bij 1.000 m )
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1 Min
geen voorbereiding nodig.
25 Min
5 Min
		
1 Min (incl. borstel ontlasting)
32 minuten

Afstelling
Hoeken vegen
Samen vegen
Zwad op vegen /
opvangbak legen
Parkeer positie
Totaal

3 Min
5-10 Min
30 Min
5-10 Min
3 Min
46-56 minuten
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Klein, maar fijn.

Het opvangsysteem „Cleanbag“ dient als
vuilopvangbak voor kleine hoeveelheden vuil.

Veegt dankzij de borstelhoek elke oneffenheid
en hoek uit.

Met de zwad vormer wordt het vuil en lange vezels
netjes in een zwad gelegd.

Veeg prestaties in het blad en de sneeuw.

Technische gegevens
WR 650 Accu
Borstel aandrijving
12V Gelijkstroom motor
Accu
12V 18Ah Gel batterij
Lader
Speciale accu met automatische uitschakeling (overladings bescherming)
Arbeidstijd
Tot aan 45 minuten per accu lading
Borstel
Polypropyleen-borstel
Werkbreedte
650 mm
Draairichting van borstel
links/rechts
Capaciteit
1.500 m2/h
Hoogte van borstelhouder 18 cm (incl. borstels)
Banden
luchtbanden 260/85 met kogellagers (groef kogellagers)
Stuurwiel
125mm volrubber band
Gewicht
26 kg
Toebehoren
Zwad vormer, Cleanbag
(Technische gegevens zijn geschat en niet-bindend.)
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WR 650 Accu
Draairichting
rechts

Draairichting
links

Aansluiting voor
lader

krachtige
accu aandrijving

verzinkt
chassis

perfecte
borstelhoek
voor langs de
wand vegen.

Waar het
om draait

In hoogte
verstelbare borstels

Wielen
met kogellagers

Klein en wendbaar, de WR 650-accu is ideaal voor nauwe doorgangen. Langs
wanden vegen is mogelijk dankzij de speciaal ontwikkelde borstelhoek.
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Overal en elk moment.
WR 870 Accu

WR 870 Accu PRO

Langs de muur vegen: Komt in elke hoek
en veegt deze uit.

Reinigt zelfs ongelijke en moeilijke oppervlakten
overtuigend.

Ideaal voor het reinigen van de hal door stofarm vegen
en een laag geluidsniveau.

Goed voorbereid voor elk seizoen zelfs sneeuw
wordt in een fractie van tijd opgeruimd.

Technische gegevens
WR 870 Accu		
12V Gelijkstroom motor
Borstel aandrijving
12V 66Ah accu
Accu
Speciale accu met automatische uitschakeling
Lader
Tot aan 2,5 uren per accu lading
Arbeidstijd
Polypropyleen-borstel
Borstel
870 mm
Werkbreedte
links/rechts
Draairichting van borstel
2.500 m2/h
Capaciteit
18 cm (incl. borstels)
Hoogte van borstelhouder
luchtbanden 260/85 met kogellagers (groef kogellagers)
Banden
125mm volrubber band
Stuurwiel
ca. 75 kg
Gewicht
zwad vormer, Cleanbag
Toebehoren
(Technische gegevens zijn geschat en niet-bindend.)
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WR 870 Accu PRO
12V Gerlijkstroom motor
12V 66Ah accu
Speciale accu met automatische uitschakeling 		
Tot aan 2,5 uren per accu lading
Polypropyleen-borstel
870 mm
links/rechts
2.500 m2/h
23 cm (incl. borstels)
luchtbanden 260/85 met kogellagers (groef kogellagers)
160mm volrubber band
ca. 75 kg
zwad vormer

WR 870 Accu ● WR 870 Accu PRO

in hoogte
verstelbare boom

Draairichting
rechts

Geïntegreerde
lader
Draairichting
links

krachtige
accu aandrijving
In hoogte verstelbare
borstels

verzinkt
chassis

PRO-Machine:
extra hoge
borstelhouder
voor het verwerken
van groot massa

Waar het
om draait

Wielen met
kogellagers

De vrijwel geruisloze en emissievrije werking maakt het mogelijk:
Om ook binnen werk te doen en tevens in stallen met schrikkelige dieren.
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De bezem met capaciteit.
WR 870 Honda

WR 870 Honda PRO

Uitgerust met een draad borstel wordt de groen
begroeiing in smalle gangen perfect verwijdert.

Zelfs lang vezelmateriaal kleeft niet in de borstels,
maar wordt eenvoudig in een zwad gelegd.

Ongeacht of het weinig, veel, poederachtig of stevig
is, Sneeuwruimen is eenvoudig.

Zelfs grote massa‘s kunnen eenvoudig met de
krachtige Honda-motor worden verplaatst.

Technische gegevens
WR 870 Honda		
WR 870 Honda PRO
Honda GCV 160 OHC oder GXV 160 OHV
Borstel aandrijving
Honda GCV 160 OHC oder GXV 160 OHV
4-takt-Benzine motor
4-takt-Benzine motor
doorgaand
Arbeidstijd
doorgaand
Polypropyleen-borstel,
Borstel
Polypropyleen-borstel,
Polypropyleen-draad-borstel		Polypropyleen-draad-borstel
Draad-borstel		Draad-borstel
870 mm
Werkbreedte
870 mm
links/rechts
Draairichting van borstel
links/rechts
2.500 m2/h
Capaciteit
2.500 m2/h
18 cm (incl. borstel)
Hoogte van borstelhouder
23 cm (incl. borstel)
luchtbanden 260/85 met kogellagers (groef kogellagers)
Banden
luchtbanden 260/85 met kogellagers (groef kogellagers)
125mm volrubber band
Stuurwiel
160mm volrubber band
ca. 83 kg
Gewicht
ca. 83 kg
Zwad vormer, Cleanbag
Toebehoren
Zwad vormer
(Technische gegevens zijn geschat en niet-bindend.)
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WR 870 Honda ● WR 870 Honda PRO

In hoogte
verstelbare
boom

Instelling van
rechtse of linkse
draairichting van
de borstel

kachtige
Honda motor

In hoogte verstelbare
borstels
verzinkt
chassis

PRO-Machine:
extra hoge
borstelhouder
voor het verplaatsen
van groot massa

Waar het
om draait

Als Polypropyleen-borstel,
Polypropyleen-draad-borstel
of als draad-borstel verkrijgbaar

Wielen met
kogellagers

De hoogte van de borstelhouder maakt het verschil! De professionele machines van de 870-serie verschillen alleen met de extra aanduiding „PRO“ in de
hoogte van de borstelhouder. Hoe hoger de houder, hoe groter het volume vuil
dat kan worden geveegt.
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Bodem vriendelijke krachtpatser, sportief aangelegd.

Brede ballonbanden zorgen voor een groot draagvlak
en is hierdoor erg bodem vriendelijk op tennisbanen
en plantfolies.

3 volrubber banden zorgen voor een groot draagvlak
en is hierdoor erg bodem vriedelijk.

Ideaal op tennisbanen, waardoor het handmatige verwijderen van klei onnodig wordt.

Langs de wand vegen is ook met deze machine mogelijk,
om de faciliteiten zo schoon mogelijk te houden.

Technische gegevens
WR 870 Honda Speciale uitvoering
Borstel aandrijving
Honda GCV 160 OHC oder GXV 160 OHV 4-takt-Benzine motor
Arbeidstijd
doorgaand
Borstel
Polypropyleen-borstel, dubbele borstels
Werkbreedte
870 mm
Draairichting van borstel
links/rechts
Capaciteit
2.500 m2/h
Hoogte van borstelhouder 18 cm (incl. borstels)
Banden
13 x 6.5 Ballonbanden
Stuurwiel
3 volrubber banden (Ø 125 mm) voor een lagere bodemdruk
Gewicht
ca. 88 kg
Toebehoren
Zwad vormer

(Technische gegevens zijn geschat en niet-bindend.)
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WR 870 Honda Speciale uitvoering
Instelling van
rechtse of linkse
draairichting van
de borstel

In hoogte
verstelbare boom

krachtige Honda motor:
afhankelijk van het doel
twee verschillende
Motortypes beschikbaar

verzinkt
chassis

In hoogte verstelbare
borstels

Technische Daten

3 volrubber
banden Ø 125 mm
voor een lagere
bodemdruk.

Waar het
om draait

Dubbele
polypropyleen borstels

Ballonbanden
voor een lagere
bodemdruk

Brede ballonbanden zorgen voor een lagere bodemdruk. Dit zorgt voor een meer
gelijkmatige gewichtsverdeling, wat een voordeel is voor moeilijke oppervlakten.
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Nauwelijks zichtbare reinigingssporen op de bestrating.
Werkingsprincipe van andere merken

Meer ZICHTBARE bekrassing/ beschadiging op de
bestrating. Het onkruid wordt maar van één kant
bestreden.

Werkingsprincipe Westermann WKB 660 Honda

Ook grote hoeveelheden onkruid/ groen wordt effectief en efficiënt verwijdert.

MINDER ZICHTBARE bekrassing/ beschadiging op de
bestrating. Het onkruid wordt van alle kanten agressief
en effectief bewerkt en bestreden.

Voor

Na

Onkruid verwijderen tot in de hoek.

Boven: Sterke onkruidbegroeiing tussen de bestrating.
Beneden: Overtuigend resultaat na één bewerking.

Technische gegevens
Borstel aandrijving
Arbeidstijd
Borstel
Werkbreedte
Draairichting van borstel
Capaciteit
As ophanging
Banden
Gewicht

WKB 660 Honda
Honda GXV 160 OHV 4-takt-Benzine motor (Industriemotor)
doorgaand
3 in elkaar draaiende borstelhouders met elk 4 borstels
660 mm
rechts
1.800 m2/h (naar gelang vervuiling graad)
In hoogte verstelbare wielen aan te passen bij slijtage van de borstels
uitgeschuimd met Polyurethaan (met groef kogellager)
ca. 95 kg

(Technische gegevens zijn geschat en niet-bindend.)
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WKB 660 Honda
In hoogte verstelbare
boom

verstelbare
riemspanner

krachtige
Honda motor

verzinkt
chassis

Borstelhouder
met rechtse
draairichting
In diepte
verstelbare as

Eenvoudig
uitwisselbare
draadborstels
3 tegen elkaar in draaiende
borstelhouders met elk 4 borstels

Waar het
om draait

Wielen
met kogellagers
uitgeschuimd

Door de aandrijving middels planeten heeft de WKB 660 Honda, 3 afzonderlijke roterende borstelhouders. Deze zorgen voor een gelijkmatige bodemdruk en daarmee behoren
bekraste oppervlakten tot het verleden.
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Chemievrij groen verwijdering
WR 870 Honda met Draad/PPN-borstel of draad-borstel

Mosverwijdering tot aan de rand.

Bij regelmatig gebruik houdt u de straat en voegen
onkruid en groenaanslag vrij.

Onkruidborstel WKB 660 Honda

Sterke groen begroeiing wordt snel en grondig
verwijderd.

Met behulp van de zwadvormer wordt het vuil
keuring in een zwad gelegd.

Voor

Na

Moeilijke oppervlakken die met groen bedekt zijn.

Zichtbaar resultaat,
het oppervlak wordt gereinigd tot aan de randen.

Waar het
om draait
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Wanneer er op tijd wordt begonnen met het vegen van de bestrating en met
enige regelmaat. Dan wordt groei van onkruid en aanslag beperkt of verwijdert.
Gevaarlijke, milieu belastende chemicaliën zijn dan overbodig.

Winterdienst
Uitstekende accumachines

WR 650 Accu: De kleinste maar groot tegen sneeuw.

De WR 870-serie veegt ook nog grotere
sneeuwmassa‘s eenvoudig aan de kant.

Krachtige Honda machines

De Honda motor biedt constante kracht voor het
vegen van sneeuw op grotere oppervlakten.

Zware en natte sneeuwmassa‘s kunnen eenvoudig worden
verwijderd met de PRO-versie van de WR 870 Honda.

Resultaat

Overtuigend resultaat: op het besneeuwde oppervlak blijft een vrijgemaakt
en perfect begaanbaar ondergrond.

Waar het
om draait

De diepe bandenprofielen van de radiaal veegmachines zorgen voor de perfect grip
en voorkomt dat de machine op besneeuwde oppervlakken wegglijdt.

15

Hoek en Rand

Onze kracht!

Het helejaar rond inzetbaar.
Winter

Lente

Herfst

Zomer

Onze radiaal bezems zijn het hele jaar door inzetbaar en zijn optimaal
uitgerust voor alle soorten vuil.

Feiten

> eenvoudige bediening
> tot aan de muur vegen mogelijk dankzij de speciale
constructie van de borstelhouder
> Accu machines werken emmisievrij en geluidsarm
> Honda machines zijn perfect bruikbaar voor chemievrij
onkruid verwijderen.

Schützenhof 23
D-49716 Meppen
www.westermann-radialbesen.de

Telefon +49 (0) 5931 49690-0
Telefax +49 (0) 5931 49690-99
info@westermann-radialbesen.de

