Aanbouw veegmachines

Optimal 1600 • Optimal 2300 / Perfekt 1800 • Perfekt 2500

geschikt voor diverse
werktuigdragers
montage zonder
gereedschap
voor stal en erf

voor het reinigen van
grote oppervlakken
grote, stabiele
steunwielen
Opvangbak inclusief

Aanbouwwerktuigen

Radiaalveger R 1200/R 1400 • Voervijzel FA 1200
Stalroosterschuif ASS 1200 • Stalroosterwasser • Boxinstrooier

De getrokken veegmachines van de serie „Optimal“:
hoogwaardige en robuuste veegmachines met zeer rustig rijgedrag voor de reiniging
van grote oppervlakken in landbouw-, gemeentelijke- en openbare toepassingen!

Optimal 1600 voor achteraanbouw of frontaanbouw
Uitslag van de vangbak bij Optimal
1600 / Optimal 2300

Meer dan
90 graden hoek
Uit te breiden met zijborstel

de
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00
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!
vindt u hier

Pendelophanging met ondersteuning

Tegen de wand vegen

Optimal 1600
(frontaanbouw)

Optimal 1600 (achteraanbouw)

De optioneel met een zijborstel uit te voeren veegmachines van de serie „Optimal“ 1600 en 2300 hebben elk een 520 mm grote
veegborstel, die in verhouding tot de slijtage via sleufgaten zeer eenvoudig in hoogte versteld en aangepast kunnen worden.
Door eenvoudig omhoog trekken van de opvangbak kan zonder voordemontage vrij geveegd worden. Via hydrauliek
cilinders of mechanisch kan de veegmachine naar links of rechts in verstek gesteld worden.

Optimal 2300 voor achteraanbouw of frontaanbouw

Hoog gestelde opvangbak

Optimal 2300
(achteraanbouw)

Snelle vangbak leging

Optimal 2300 (frontaanbouw)
met zijborstel

Machinetype

Optimal 1600
- voor achteraanbouw

Werkbreedte
Borsteldiameter
Opvangbak (Diepte)
Opvangbak (legen)
In verstek stellen
Zwaar belastbare steunwielen (280 mm x 80 mm) 2

Aandrijving
max. bedrijfsdruk
Benodigd volume
Veegborstel draaisnelheid
Gewicht
(Technische gegevens zijn onder voorbehoud en onverplicht.)

- voor frontaanbouw

1600 mm

Optimal 2300
- voor achteraanbouw

- voor frontaanbouw

2300 mm

520 mm
T = 360 mm
legen mechanisch, hydraulisch mogelijk (tegen meerprijs)
mechanisch, hydraulisch mogelijk (tegen meerprijs)
3
2
3
Gerotormotor
180 bar
min. 20 ltr./Min.
100 - 200 U/Min.
ca. 280 kg
ca. 315 kg

Aanbouw veegmachines uit de serie „Perfekt“: de rondom afgedichte bouwwijze en de
robuuste draagframes uit verzinkt staal bewijzen hun kunnen bij de reiniging van grote
oppervlakken in landbouw-, gemeentelijk- en openbaar bereik!

Perfekt 1800 voor achteraanbouw en/of frontaanbouw
de
De video van
/2500
Perfekt 1800
!
vindt u hier

Opvangbak met glijstrippen

Hallenreiniging snel gedaan

Perfekt 1800
(frontaanbouw)
Geen zijborstel nodig
Machinetype
Werkbreedte
Borsteldiameter
Borstel
Opvangbak
Chassis
Frame
Wielen
Aandrijving
Gewicht
Aanbouw mogelijkheid

Perfekt 1800
1800 mm

Perfekt 2500
2500 mm
600 mm
Pendelophanging voor ideale bodemaanpassing , automatische borstelontlasting
Diepte = 430 mm,
grote, hydraulisch te legen opvangbak met slijtvaste glijstrippen
Rondom afgedicht en van slagvast kunststof,
opklapbare zijkanten voor vegen langs obstakels
5 mm vuurverzinkt, hydraulisch in verstek verstelbaar, GEEN zijborstel nodig
Industrie uitvoering 10 mm vuurverzinkt
3 grote en stabiele steunwielen
4 grote en stabiele steunwielen
met smeerbare draaikrans
met smeerbare draaikrans
Industrie uitvoering 4 robuuste zwaar belastbare wielen
Gerotormotor
ca. 410 kg
ca. 440 kg
Achteraanbouw of frontaanbouw met verschillende aanbouwplaten mogelijk,
Aanbouw aan diverse werktuigdragers mogelijk

(Technische gegevens zijn onder voorbehoud en onverplicht.)

Dankzij de pendelende ophanging bij de veegmachines uit de serie „Perfekt“ passen de veegborstels zich perfect
aan oneffenheden aan en worden ze automatisch ontlast. Het omhoog klappen van de zijstukken maakt vegen
langs obstakels zonder zijborstel mogelijk, het in verstek stellen van de machine kan hydraulisch of mechanisch.
Door middel van verschillende adapterplaten is een „Perfekt“ voor diverse werktuigdragers geschikt.

Perfekt 2500 voor achteraanbouw en/of frontaanbouw

Vegen langs obstakels

Stabiele steunwielen &
pendelende ophanging

NIEUW

Perfekt 2500
(achteraanbouw)

Perfekt – de industrie uitvoering

Werken onder grote belasting – dat is met de industrie uitvoering van de aanbouw veegmachine Perfekt
1800/2500 geen probleem. Het 10 mm sterke, vuurverzinkte frame en de 4 robuuste zwaar belastbare

wielen maken het mogelijk. Dus houdt de machine bij
hoge belastingen stand, het vegen van grote hoeveelheden
op slechte ondergronden regelt de Perfekt in de industrie
uitvoering probleemloos.

Perfekt 2500
industrie uitvoering
Steunwielen van de serie „Perfekt“

Zwaar belastbare wielen van de
industrie uitvoering

Snelle montage zonder gereedschap – daaraan voldoen de aanbouwwerktuigen voor diverse werktuigdragers, zowel de getrokken als de frontlader modellen, etc.

Aanbouwwerktuigen voor diverse werktuigdragers
Radiaalveger R 1200 / R 1400
R 1200/R 1400 Bij deze grote aanbouw radiaalvegers
met prestatie sterke hydrauliekmotor is de draairichting
van de borstel individueel in te stellen (links/rechts).
De PPN-borstels zijn robuust en flexibel, om een schoon
veegresultaat ook in hoeken te realiseren. Deze aan-

bouw radiaalveger is ook met zijscherm beschikbaar, om
aan de voertafel grote hoeveelheden voer aan te vegen.
Technische gegevens
Werkbreedte : 1200 mm / 1400 mm,
Toebehoren: Zijscherm rechts en / of links

de
De video van
1400
R 1200 / R
!
vindt u hier

Krachtige veegprestaties

R 1200

Voor stal en erf reiniging

Voervijzel FA 1200
FA 1200 De voervijzel schudt en keert het voer door
open windingen ideaal op, een schone voertafel is door
een flexibele rubberstrip gegarandeerd – daardoor verminderen schimmels of vuillagen. Het voer wordt gelijkmatig en luchtig terug in de voertrog gewerkt. Er zijn

verschillende aanbouw mogelijkheden met snelkoppelingen voor frontladers, getrokken uitvoeringen, stapelaars, etc.
Technische gegevens Werkbreedte: 1200 mm,
Toebehoren: Pendelende aanbouwplaat

de
De video van
FA 1200
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vindt u hier

Waardevolle hulp bij de voertafel

FA 1200

Opwerking van het veevoer

Elke aanbouwset kan in overleg met gangbare adapterplaat geleverd worden.

De aanbouw werktuigen maken van elke beschikbare werktuigdrager een onvervangbare hulp
in de landbouw of bij gemeentelijke inzet. Probleemloze reinigingservaringen zijn gegarandeerd!

Aanbouwwerktuigen voor diverse werktuigdragers
ASS 1200 - dubbele stalroosterschuif

ASS 1200

ASS 1200 - dubbele stalroosterschuif Deze 1,20 meter
brede dubbele stalroosterschuif zorgt met zijn flexibele rubberstrippen voor optimale reinigingsresultaten op de loopvlakken. Voor de reiniging van de ligboxen is de stalroosterschuif met zijborstel leverbaar.
Technische gegevens
Breedte: 1200 mm,
Toebehoren: Zijborstel R 650
n de
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Stalrooster wasser
Stalrooster wasser De aanbouw stalroosterwasser met
hydrauliekpomp, watertank en doordruk sterpunten past
met daarbij horende adapterplaat aan nagenoeg elke
werktuigdrager. Drie rubberstrippen drukken de ontlasting door de roosters en drogen zo snel de bodem. De
doordruk sterpunten reinigen de roosterspleten, zodat
de navolgende hogedruk waterstraal het loopvlak en de
spleten navolgend kan wassen.

Stalrooster wasser

Technische gegevens
Breedte: 1200 mm,
Toebehoren: Hogedruklans

de
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Boxinstrooier
Boxinstrooier In frontaanbouw aan de werktuigdrager
gemonteerd wordt met behulp van het instrooi werktuig (inclusief roerwerk) het strooigoed losjes op de
ligplaatsen voor de dieren verdeeld.

Boxinstrooier

Technische gegevens
Volume: 580 liter,
Toebehoren: Opzetstuk voor
930 liter,
zijborstel als
extra
beschikbaar

Elke aanbouwset kan in overleg met gangbare adapterplaat geleverd worden.
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Aanbouw veegmachines – in een overzicht
Bijzonderheden
Met de aanbouw veegmachines van de serie “ Optimal”
en “Perfekt” werden hoogwaardige en robuuste reinigingsmachines voor frontaanbouw en achteraanbouw
aan diverse werktuigdragers ontwikkeld als enorme arbeidsverlichting bij de reiniging van grote oppervlakken
in landbouw, gemeentelijke- en openbaar onderhoud
toepassingen. De veegmachines worden door grote, stabiele steunwielen koersvast over elke ondergrond gevoerd. Door de daaruit resulterende rustige werkgang
in samenspel met de grote borstels worden overtuigende reinigingsresultaten behaald.
De veegmachines passen zich door de pendelend gemonteerde ophangplaat optimaal aan elke ondergrond
aan en werken het veegvuil bij de reiniging in de meegeleverde opvangbak.
Bijzonder belastbaar is de Perfekt industrie uitvoering
met een 100 mm dik frame van vuurverzinkt staal en
extreem zwaar belastbare steunwielen.

Hier verlichten u de
aanbouw veegmachines uw werk
Landbouw

Erven, paardenstallen, straten reiniging,
parkeerplaatsen, hallen reiniging

Gemeenten

Industrie terreinen, parkeerplaatsen,
openbare terreinen (bv straten reiniging,
marktplaats reiniging, etc), hallenreiniging

Aanbouwwerktuigen in een overzicht
Bijzonderheden
Onze aanbouw werktuigen zijn de ideale hulpmiddelen bij
het werk op het erf. Ze zijn snel en zonder gereedschap aan
diverse werktuigdragers te monteren.
Zo worden met weinig handelingen reeds voorhanden zijnde
machines, zoals een frontlader of een trekker, perfect functionerende reinigingswerktuigen, die het dagelijkse werk
aanmerkelijk verlichten.

Hier verlichten u de
Aanbouw werktuigen uw werk
Landbouw bedrijven/industrie gebieden:
Erven, paardenstallen, veevoer voorbereiden,
stalroosters reinigen/wassen, ligboxen reinigen,
industrie gebieden reinigen,
winterdienst (sneeuw vegen)

Naast erf en voertafel wordt met behulp van de aanbouw
werktuigen vooral de stal onderhouden, omdat de ligboxen
en loopvlakken van de dieren eenvoudig, snel en grondig
gereinigd kunnen worden.
Aan de volgende voertuigen kunnen de aanbouw werktuigen
snel en zonder gereedschap gemonteerd worden:
- Frontlader
- Telescooplader
- Wiellader
- Tractoren / Smalspoor tractoren

Wenst u een demonstratie? Bel dan naar Westermann! Telefoon: +49 (0) 5931 496900
Vergissingen en drukfouten in beeld en tekst voorbehouden. Afgebeelde machines kunnen afwijken van
de meest recente uitvoering. Teksten en afbeeldingen mogen niet vermenigvuldigd en voor concurrerende doeleinden gebruikt worden.
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