
Ons universele wapen in de strijd 
tegen diverse vervuilingen  - het hele jaar door.

Zelfrijder
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Algemeen productoverzicht

Radiaal veegmachines

Zelfrijder

Aanbouw werktuigen

Aanbouw veegmachines

Particulier Landbouw Industrie & groenvoorziening

Particulier Landbouw

Landbouw

Landbouw

Groot of klein, voor elk wat wils.

Meer informatie over ons productaanbod is te vinden op www.westermann-radialbesen.de!

Industrie & groenvoorziening

Industrie & groenvoorziening
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cmA 800 elektro
Staande stalroosterschuif.

Technische gegevens

Door het C- vormige model blijft alles binnen de 
schuif.

Vanwege de geluidsarme en emissievrije werking 
worden de dieren niet onnodig onrustig.

Kleine wendbare machine,
perfect geschikt voor smalle doorgangen.

WAAr het 
om drAAit

Door de besturing van het handvat en voetpedaal is de machine eenvoudig 
en door iedereen te bedienen. Het antislip standoppervlakte zorgt voor 
meer veiligheid tijdens het rijden. De verhoogde positie geeft de 
gebruiker één goed overzicht van de gehele stal.

 CMA 800 Elektro
Werkbreedte 800 mm
Aandrijving 2 x 12V 60Ah tractie- en licht accu
Lader Elektronisch met  24V (overladingsbescherming)
Motor ( in watt) 800W
Gebruiksduur accu ca. 90 Min.
Rij- snelheid 8 km/h 
Gewicht 134 kg + bestuurder
Maten L: 1010 mm, B: 710 mm, H: 1440 mm
Chassis 5 mm verzinkt
Banden achter: AS banden (16 x 6.50), voor: AS banden (13 x 5.00)
Heffing aanbouw werktuig Voetbediening
Aanbouw werktuigen	 afneembaar	front	schuif	met	2	flexibele	rubberen	lijsten

(Technische gegevens zijn geschat en niet-bindend.)
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Technische gegevens

Wanneer er in een stal met schrikkelige dieren moet worden gereinigd en uit-
laatgassen moet worden vermeden, is de Cleanmeleon 2 Electric de perfecte 
machine.

Ter gunste van het millieu.

cleAnmeleon 2 electric

Montage van 
verschillende 
werktuigen 
mogelijk

Rijrichtings-
pedaal

Hoge
wendbaarheid
dankzij de 
besturing
van de achteras

AS banden

Krachtige
accu

Lader inclusief

(Technische gegevens zijn geschat en niet-bindend.)

 Cleanmeleon 2 Electric
Aandrijving Batterij aangedreven, tractie en licht accu 4 x 12V, 80 Ah
Lader Elektronische lader 48V,
 Elektronische uitschakeling (overladingsbescherming)
Motor (in watt) 1100 Watt (1,1 KW), 48 Volt
Gebruiksduur 120 Min.
Rij- snelheid 8 km/h vooruit, 5 km/h achteruit
Gewicht ca. 225 kg (hoge trekkracht), extra gewichten mogelijk
Maten L: 1800 mm, B: 770 mm, H: 1070 mm
Chassis 5 mm verzinkt
Banden AS banden 16 x 6.50-8
Heffing aanbouw werktuigen Voetbediening
Aanbouw werktuigen Radiaalbezem, axiaal borstel, stalroosterschuif, frontschuif, sneeuwschuif

Mechanische	heffing
(voetbediening)

Verzinkt chassis

WAAr het 
om drAAit
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AAnbouW Werktuigen voor cleAnmeleon 2 electric

Stalroosterschuif ASS 800-E / 900-E

●	Werkbreedte:	800	of	900	mm
●	Het C-vormige model laat geen mest naar de zijkant
   afdriften.
●	Ook	verkrijgbaar	met	extra	zijborstel	voor	het	vegen	
   van de ligboxen

Frontschuif 80 - 160

●	Perfect	voor	smalle	doorgangen
●	Werkbreedte	van	frontschuif	is	variërend	von	80	cm	tot	
   maximaal 160 cm

Sneeuwschuif 1600

●	Werkbreedte:	1600 mm met robuuste zijkant bescherming
●	Zwenkbaar	naar	links	/	rechts
●	Geschikt	voor	sneeuw,	vuil	of	voer

Radiaalbezem R 900-E

●	Robuuste	en	stabiele	borstels	voor	het	verplaatsen	van		
   grote hoeveelheden vuil
●	Daairichting	van	de	borstel:	rechts/	links	roterend
●	eenvoudig	wisselen	van	borstel	type

Axiaal borstel AX 900-E

●	Overtop	veeg-principe	met	hangende	pendel
   bezem
●	voorlooprol	voert	vuil	prefect	in
●	Optioneel	met	een	zijborstel	verkrijgbaar
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cleAnmeleon 2 erobot

Technische gegevens

Tijdsbesparing: terwijl de machine zich in de automatische modus bevindt, b.v. 
door de voergang te vegen, kan de gebruiker in de tussentijd andere taken uit-
voeren. Dubbel zoveel werk in dezelfde tijd is economisch een absoluut pluspunt.

Het door accu aangedreven universele wapen.

(Technische gegevens zijn geschat en niet-bindend.)

 Cleanmeleon 2 eRobot
Aandrijving Accu aangedreven, accu 4 x 12V, 80 Ah
Lader Elektronische lader 48V,
 Elektronische uitschakeling (overladingsbescherming)
Motor (in watt) 1100 Watt (1,1 KW), 48 Volt
Gebruiksduur 120 Min.
Rij- snelheid 8 km/h vooruit, 5 km/h achteruit
Gewicht ca. 225 kg (hoge trekkracht), extra gewichten mogelijk
Maten L: 1800 mm, B: 770 mm, H: 1070 mm
Chassis 5 mm verzinkt
Banden AS banden 16 x 6.50-8
Heffing aanbouw machines Voetbediening
Aanbouw werktuigen Radiaalbezem, axiaal borstel, stalroosterschuif, frontschuif, sneeuwschuif
Modus Handmatige modus, leermodus, automatische Modus

Montage van 
verschillende 
werktuigen mogelijk

Rijrichting pedaal

Hoge wendbaarheid
dankzij de
besturing van de 
achterasAS banden

Krachtige
accu

Stabiele
dakconstructie

verzinkt
chassis

Camerasysteem	als	
richtlijn

Ultrasone sensoren voor
scannen van de omgeving

Stop-inrichting

Stop-
inrichting

WAAr het 
om drAAit
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Stalroosterschuif ASS 800-E / 900-E

●	Werkbreedte:	800	of	900	mm
●	Het C-vormige model laat geen mest naar de zijkant
   afdriften.
●	Ook	verkrijgbaar	met	extra	zijborstel	voor	het	vegen	
   van de ligboxen

Frontschuif 80 - 160

●	Perfect	voor	smalle	doorgangen
●	Werkbreedte	van	frontschuif	is	variërend	van	80	cm	tot	
   maximaal 160 cm

Sneeuwschuif 1600

●	Werkbreedte:	1600 mm met robuuste zijkant bescherming
●	Zwenkbaar	naar	links	/	rechts
●	Geschikt	voor	sneeuw,	vuil	of	voer

Radiaal bezem R 900-E

●	Robuuste	en	stabiele	borstels	voor	het	verplaatsen	van		
   grote hoeveelheden vuil
●	Daairichting	van	de	borstel:	rechts/	links	roterend
●	Eenvoudig	wisselen	van	borstel	types

Axiaal borstelAX 900-E

●	Overtop	principe:	het	materiaal	wordt	over	de	wals	
vervoerd en valt van boven af in de onderliggende op-
vangbak (max. vulling van de opvangbak!)
●	Voorlooprol	voert	vuil	perfect	in		
●	Optioneel	met	een	zijborstel	verkrijgbaar

AAnbouW Werktuigen voor cleAnmeleon 2 erobot
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cleAnmeleon 2
Wendbaar, compact, krachtig.

Technische gegevens

Montage van 
verschillende werktuigen 
mogelijk

Mechanische	of	hydraulische
heffing	(afhankelijk	van	het	model)

Hoge wendbaarheid
dankzij de besturing
van de achteras

AS banden

Sterk Honda-Motor
of Briggs & Stratton-
Motor

(Technische gegevens zijn geschat en niet-bindend.)

 GXV 340 met hydrauliek  Vanguard 2-Cylinder met hydrauliek

 GXV	340	Honda Motor (Benzine) Briggs & Stratton Vanguard
 82 dB Geluidsniveau 82 dB
 6,6 kw Vermogen 11,9 kw
 hydrostatisch Aandrijving hydrostatisch
 6 km/h Rij- snelheid 6 km/h
 E-Start Start E-Start
 met Hydrauliek met
 13 ltr. / min (18 ltr. / min op aanvraag) Hydraulische capaciteit 13 ltr. / min (18 ltr. / min op aanvraag)

 Achteras besturing Besturing Achteras besturing
 ca. 270 kg (extra gewichten mogelijk) Gewicht ca. 270 kg (extra gewichten mogelijk)
 L = 1800 mm, B = 770 mm, H = 1070 mm Maten L = 1800 mm, B = 770 mm, H = 1070 mm
 5 mm verzinkt Chassis 5 mm verzinkt
 AS banden 16 x 6.50-8 Banden AS banden 16 x 6.50-8
 mechanisch	of	hydraulisch Heffing mechanisch	of	hydraulisch
 mogelijk Verlichting mogelijk
 incl. bedrijfsurenteller Toebehoren incl. bedrijfsurenteller
 Radiaal	bezem,	Onkruidborstel,	Axiaal	veegmachine,	    Aanbouw werktuigen Radiaal	bezem,	Onkruidborstel,	Axiaal	veegmachine,
 Sneeuwschuif, Frontschuif, Voervijzel,  Sneeuwschuif, Frontschuif, Voervijzel,
 Stalroosterschuif, Stalroosterreiniger Instrooiwerktuig   Stalroosterschuif, Stalroosterreiniger, Instrooiwerktuig
Kalk-/ Voer- Instrooi werktuig, Drinkwaterbak reiniger  Kalk-/ Voer- Instrooi werktuig, Drinkwaterbak reiniger

 GXV 160 zonder hydrauliek  GXV 340 zonder hydrauliek

 GXV	160	Honda Motor (Benzine) GXV	340	Honda
 82 dB Geluidsniveau 82 dB
 3,2 KW Vermogen 6,6 KW
 hydrostatisch Aandrijving hydrostatisch
 6 km/h Rij- snelheid 6 km/h
 Handmatige start Start E-Start
 zonder Hydrauliek zonder
 geen Hydraulische capaciteit geen
 Achteras besturing Besturing Achteras besturing
 ca. 200 kg (extra gewichten mogelijk) Gewicht ca. 225 kg (extra gewichten mogelijk)
 L = 1800 mm, B = 770 mm, H = 1070 mm Maten L = 1800 mm, B = 770 mm, H = 1070 mm
 5 mm verzinkt Chassis 5 mm verzinkt
 AS Banden 16 x 6.50-8 Banden AS Banden 16 x 6.50-8
 mechanisch Heffing mechanisch
 mogelijk Verlichting mogelijk
 incl. bedrijfsurenteller Toebehoren incl. bedrijfsurenteller
 Stalroosterschuif, Frontschuif, Sneeuwschuif Montageopties Stalroosterschuif, Frontschuif, Sneeuwschuif

Rijrichting pedaal

Verzinkt chassis

Hydr.	functie
aanbouw 
machine



●	Werkbreedte:	800	mm
●	Grote	en	open	vijzelwindingen	voor	ideale	opschudding		
   en uitwerp van voer
●	met	een	extra	radiaal	bezem	
   uitrustbaar

9

meer aanbouw werktuigen

AAnbouW Werktuigen voor cleAnmeleon 2

Radiaal bezem R 900

●	Werkbreedte:	900	mm
●	Robuuste	en	stabiele	borstels	voor	het	verplaatsen	van		
   grote hoeveelheden vuil
●	Daairichting	van	de	borstel:	rechts/	links	roterend
●	eenvoudig	wisselen	van	borstel	type

Radiaal bezem R 1000

●	Werkbreedte	1000	mm
●	voor	het	vegen	van	grote	hoeveelheden	vuil
●	Daairichting	van	de	borstel:	rechts/	links	roterend
●	eenvoudig	wisselen	van	borstel	type

Radiaal bezem R 1000 (Draad)

●	Werkbreedte	1000	mm
●	pure	draad	borstel
●	uitstekende	en	duurzame	groen	verwijdering	bij	
   regelmatig gebruik

Onkruidborstel WKB 550 (Draad)

●	Werkbreedte	550	mm
●	Stabiele	draadvlechten	verwijderen	mos	en	sterke			
   groen begroeiing effectief
●	De	arm	kan	handmatig	180	°	van	links	naar	rechts	worden			
    gedraaid

Axiaal veegmachine AX 900

●	Overtop	principe:	het	materiaal	wordt	over	de	wals	
   vervoerd en valt van boven af in de onderliggende 
   opvangbak (max. vulling van de opvangbak!)
●	Voorlooprol	voert	vuil	perfect	aan
●	Optioneel	tot	twee	zijborstels	verkrijgbaar

Voervijzel FA 800
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AAnbouW Werktuigen voor cleAnmeleon 2

Sneeuwschuif 1600

●	Werkbreedte:	1600 mm met robuuste zijkant bescherming
●	Zwenkbaar	naar	links	/	rechts
●	Geschikt	voor	sneeuw,	vuil	of	voer

Frontschuif 80 - 160

●	Perfect	voor	smalle	doorgangen
●	Werkbreedte	van	frontschuif	is	variërend	van	80	cm	tot	
   maximaal 160 cm

Stalroosterreiniger SW 800

●	Werkbreedte:	800	mm
●	Inclusief	150	ltr.	water	tank,	hogedrukpomp,	filter	en	
    ruim sterren
●	Toebehoren:	Adapter	voor	hoge	drukaansluiting	
   (te gebruiken als een mobiele hogedrukreiniger)

Stalroosterschuif ASS 800 / ASS 900

●	Werkbreedte:	800	mm	of	900	mm
●	Bijzonder	effectief	door	twee	achter	elkaar	liggende	
   rubberen lijsten
●	Kan	optioneel	worden	uitgerust	met	extra	zijborstel

Instrooi werktuig EG 580

●	Hoogwaardige	en	stevige	wielen
●	Hoeveelheid	te	verstrooien	materiaal	variabel	in	te	stellen
●	Hydraulische	cilinders	maken	het	vullen	eenvoudig
●	Ook	verkrijgbaar	als	trailerversie

Kalk- en Voer- instrooiwerktuig

●	Perfect	voor	een	gelijkmatige	verspreiding	van	kalk
●	Ook	geschikt	voor	het	verspreiden	van	krachtvoer	
●	Instelbare	opening	voor	het	doseren	van	het	materiaal
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intelligente elektrotechniek - ten gunste vAn het millieu.

Onderwerpen	zoals	duurzaamheid,	milieu	en	kli-
maatbescherming zijn belangrijker dan ooit 

Nu wordt vaak de vraag gesteld: „Wat kunnen 
we doen?“ Het antwoord daarop lijkt zo eenvou-
dig en toch zo moeilijk te implementeren.

Denk duurzaam

Dat is waarom het bedrijf Westermann Radialbe-
sen een aantal op accu werkende machines heeft 
ontworpen.
Van de Radiaal bezem over onze staand machines 
tot de zelfrijder: sinds 1989 maken elektrisch aan-
gedreven machines een groot deel van onze port-
folio  uit. 

Een elektrische machine genereert geen uitstoot 
en	produceert	weinig	geluid.	Ze	zijn	dus	perfect	
om in de buurt van dieren of in gesloten ruimten 
en productiehallen te werken.

Maar ook chemische verwijdering van groen is 
een onderdeel van milieubescherming. We ont-

DerUmweltzuliebe
wikkelen alternatieven voor wat normaal che-
misch deden en beschermen daarmee het mili-
eu.

In het belang van het milieu zouden we allemaal 
opnieuw moeten nadenken en een manier van 
leven moeten vinden die duurzaam is maar die 
geen tekortkomingen veroorzaakt.

Er	zal	een	 synergie	zijn	 tussen	de	vanouds	be-
proefde	 en	 de	 nieuwe	 technologieën	 die	 alles	
een beetje duurzamer maken.

... omdat een kleine stap, een stap in de goede 
richting is.
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cleAnmeleon 2 pro

Technische gegevens

De „nieuwe“ onder onze zelfrijders heeft een verhoogde hefkracht, maar be-
houd de wendbaarheid van zijn „kleine broer“, de Cleanmeleon 2.

De grote, sterke broer.

Montage van 
verschillende 
werktuigen mogelijk

Hoge wendbaarheid
dankzij de  besturing
van de achteras

AS banden

verschillende
motoren mogelijk

Instappen zonder obstakels

hydrauliekaansluitingen
zonder afstappen
toegankelijk

(Technische gegevens zijn geschat en niet-bindend.)

 GXV 340 met hydrauliek  Vanguard 2-Cylinder met hydrauliek

 GXV	340	Honda Motor (Benzine) Briggs & Stratton Vanguard
 82 dB Geluidsniveau 82 dB
 6,6 kw Vermogen 11,9 kw
 hydrostatisch Aandrijving hydrostatisch
 10 km/h Rij- snelheid 10 km/h
 E-Start Start E-Start
 met Hydrauliek met
 18 ltr. / min Hydraulische capaciteit 18 ltr. / min
 Achteras besturing Besturing Achteras besturing
 ca. 300 kg (extra gewichten mogelijk) Gewicht ca. 300 kg (extra gewichten mogelijk)
 L = 1500 mm, B = 825 mm, H = 1130 mm Maten L = 1500 mm, B = 825 mm, H = 1130 mm
 5 mm verzinkt Chassis 5 mm verzinkt
 AS banden 16 x 6.50-8 Banden AS banden 16 x 6.50-8
 hydraulisch Heffing hydraulisch
 mogelijk Verlichting mogelijk
 incl. bedrijfsurenteller Toebehoren incl. bedrijfsurenteller
 Radiaal	bezem,	Onkruidborstel,	Axiaal	veegmachine, Aanbouw werktuigen Radiaal	bezem,	Onkruidborstel,	Axiaal	veegmachine,	
  Voervijzel, Instrooiwerktuig, Kalk-/ Voer- Instrooi werktuig  Voervijzel, Instrooiwerktuig, Kalk-/ Voer- Instrooi werktuig
 Stalroosterschuif, Stalroosterreiniger,  Stalroosterschuif, Stalroosterreiniger,
 Frontschuif, Sneeuwschuif  Frontschuif, Sneeuwschuif

hydraulisch	heffing
met zweefstand voor ideale 
bodem aanpassing van de
aanbouw machines

Hydr.	functie
aanbouw 
machine

verzinkt
chassis

WAAr het 
om drAAit



●	Hoogwaardige	en	stevige	wielen
●	Variabele	instelling	van	te	verspreiden	materiaal
●	Hydraulische	cilinders	maken	een	eenvoudige	vulling	
   mogelijk
●	Ook	verkrijgbaar	als	trailerversie
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Voervijzel FA 800

●	Werkbreedte:	800	mm
●	Voer	is	daarna	luchtig	gemengd
●	Reductie	van	schimmel/	smeerlaag
●	Kan	worden	uitgerust	met	een	extra	radiaalbezem

Radiaal bezem R 1000

●	Werkbreedte	1000	mm
●	voor	het	vegen	van	grote	hoeveelheden	vuil
●	Daairichting	van	de	borstel:	rechts/	links	roterend
●	eenvoudig	wisselen	van	borstel	type

Radiaal bezem R 1000 (Draad)

●	Werkbreedte	1000	mm
●	pure	draad	borstel
●	uitstekende	en	duurzame	groen	verwijdering	bij	
   regelmatig gebruik

Onkruidborstel WKB 550 (Draad)

●	Werkbreedte	550	mm
●	Stabiele	draadvlechten	verwijderen	mos	en	sterke			
   groen begroeiing effectief
●	De	arm	kan	handmatig	180	van	links	naar	rechts	worden			
    gedraaid

Axiaal veegmachine AX 1200

●	Werkbreedte:	1200	mm
●	met	overtop	principe
●	Schuine	stand	links	/	rechts	mogelijk
   (alleen met geheven rol!)

●	Optioneel	ook	met	een	extra	zijborstel	verkrijgbaar

AAnbouW Werktuigen voor cleAnmeleon 2 pro

meer aanbouw werktuigen

Instrooiwerktuig EG 540
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Stalroosterreiniger SW 900

Kalk- en Voer-Instrooiwerktuig

●	Perfect	voor	een	gelijkmatige	verspreiding	van	kalk
●	Ideaal	voor	het	verdelen	van	krachtvoer
●	Instelbare	opening	voor	het	doseren	van	het	materiaal

Stalroosterschuif ASS 800 / ASS 900

●	Werkbreedte:	800	mm	of	900	mm
●	Bijzonder	effectief	door	twee	achter	elkaar	liggende	
   rubberen lijsten
●	Kan	optioneel	worden	uitgerust	met	extra	zijborstel

●	Werkbreedte:	800	mm
●	Inclusief	150	ltr.	water	tank,	hogedrukpomp,	filter	en	
    ruim sterren
●	Toebehoren:	Adapter	voor	hoge	drukaansluiting	
   (ook te gebruiken als een mobiele hogedrukreiniger)

Sneeuwschuif 1600

●	Werkbreedte:	1600 mm met robuuste zijkant bescherming
●	Zwenkbaar	naar	links	/	rechts
●	Geschikt	voor	sneeuw,	vuil	of	voer

Frontschuif 80 - 160

●	Perfect	voor	smalle	doorgangen
●	Werkbreedte	van	frontschuif	is	variërend	van	80	cm	tot	
   maximaal 160 cm

AAnbouW Werktuigen voor cleAnmeleon 2 pro
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verbeterde stAlhygiëne met WestermAnn

volledige krAcht!
Een grote hulp voor de verbetering van de 
algemene	 stalhygiëne	 in	 melkveebedrijven	
zijn onze zelfrijders met de verschillenden 
aanbouw machines. 

Vergroting van de voerkwaliteit 

De FA 800 voervijzel is met name geschikt voor 
het verbeteren van de kwaliteit van het voer.
De machine maakt het voedsel door grote en 
open vijzelwindingen luchtiger en mengt het 
door.	 Een	 flexibele	 rubber	 lijst	 op	 de	 bodem	
van het vijzel verzamelt de resten en zorgt voor 
een	 schone	voertafel.	Op	deze	manier	kunnen	
schimmelresten of smeerlagen niet ontstaan.
Het voer is daarom opnieuw opgewaardeerd en 
smakelijk voor de dieren, wat resulteert in een 
verhoogde voeropname. 
 
Verbetering van de dierhygiëne

De dagelijkse reiniging van de loop- en ligplaats-
en is onmisbaar in melkveestallen. De mobiele 
stalroosterschuif schuift over het loopvlak van 
dieren met de frontlijst de mest en andere vuil 
samen.  Een lijst achter de schuif duwt het vuil 

door de roosters en reinigt de bodem. De stal-
roosterschuif kan bovendien worden uitgerust 
met een zijborstel voor het reinigen van ligbo-
xen.

Voor het welzijn van de dieren

Het opgewaardeerde voer, de schoonge-
maakte voedertafel en in de eerste plaats 
de schoongemaakte lig- en loopvlakken zijn 
essentieel voor meer dierenwelzijn en een 
verhoogde diergezondheid.

Op	 schoongemaakte	 loopvlakken	wordt	 het	 ri-
sico tot uitglijden beperkt en daardoor minder 
kans op verwondingen. Bovendien, merkbaar 
minder klauw problemen doordat de vloer/ 
roosters droger zijn.

Ook	worden	uierziekten	zichtbaar	verminderd.	
Schone en droge ligboxen zijn een zegen voor 
de dieren, ziektekiemen hebben hier minder 
kans om te groeien.
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cleAnmeleon 2 Xl

Technische gegevens

De diesel-aangedreven machine heeft een extreem stabiele opnamedrie-
hoek. Dit maakt het mogelijk om zware en bijzonder krachtige aanbouw 
werktuigen te gebruiken

De diesel machine.

(Technische gegevens zijn geschat en niet-bindend.)

 Cleanmeleon 2 XL
Motor (diesel) Kubota	Z602,	2-cilinder	watergekoeld
Geluidsniveau 82 dB
Vermogen 10,3 kw 

Aandrijving op alle wielen, axiaalpistonpomp
Rij- snelheid Traploos tot 10 km/h
Start incl. automatisch prestart
Hydrauliek met
Hydraulisch vermogen 24 l/min.
Besturing Achteras besturing
Gewicht ca. 405 kg (Contragewichten naar wens mogelijk)
Maten L = 1805 mm, B = 832 mm, H = 1275,3 mm
Chassis 8 mm verzinkt
Banden AS banden 18 x 8.50-8
Heffing hydraulisch
Verlichting LED-Belichting voorzijde
Toebehoren Incl. bedrijfsurenteller
Aanbouw werktuigen Radiaal bezem, voervijzel, instrooiwerktuig, stalroosterschuif, stalroosterreiniger, frontschuif,
 sneeuwschuif, sneeuwfrees

Montage van 
verschillende 
werktuigen aan 
stabiele 
koppelings-
driehoek
mogelijk

Hoge wendbaarheid
dankzij de besturing
van de achteras

AS banden

Oliekoeler

eenvoudige 
bedieningLED-verlichting 

voor een veilig
Gebruik	in	de
donker

Vierwielaandrijving

verzinkt
chassis

hydraulische
heffing
aanbouw machines

Hydr.	functie
aanbouw machine

sterk
diesel motor

Hydrauliek
aansluitingWAAr het 

om drAAit



●	Werkbreedte:	800	mm
●	Inclusief	150	ltr.	water	tank,	hogedrukpomp,	filter	en	
    ruim sterren
●	Toebehoren:	Adapter	voor	
    hoge drukaansluiting 
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AAnbouW Werktuigen voor cleAnmeleon 2 Xl

Radiaal bezem R 1000

●	Werkbreedte	1000	mm
●	Robuuste	en	stabiele	borstels	voor	het	verplaatsen	van		
   grote hoeveelheden vuil
●	Daairichting	van	de	borstel:	rechts/	links	roterend
●	eenvoudig	wisselen	van	borstel	type

Radiaal bezem R 1000 (Draad)

Voervijzel FA 800

●	Werkbreedte:	1000	mm
●	als	een	draad-PPN	materiaal	of	pure	draadborstel
●	uitstekende	en	duurzame	groen	verwijdering	op
   oppervlakten bij regelmatig gebruik

●	Werkbreedte:	800	mm
●	Voer	is	daarna	luchtig	gemengd
●	Reductie	van	schimmel/	smeerlaag
●	Kan	worden	uitgerust	met	een	extra	radiaalbezem

Stalroosterschuif ASS 800 / ASS 900

●	Werkbreedte:	800	mm	of	900	mm
●	Bijzonder	effectief	door	twee	achter	elkaar	liggende
   rubberen lijsten
●	Kan	optioneel	worden	uitgerust	met	extra	zijborstel

Instrooiwerktuig EG 540

●	Hoogwaardige	en	stevige	wielen
●	Variabele	instelling	van	te	verspreiden	materiaal
●	Hydraulische	cilinders	maken	een	eenvoudige	vulling	
   mogelijk

meer aanbouw werktuigen

Stalroosterreiniger  SW 900
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AAnbouW Werktuigen voor cleAnmeleon 2 Xl

Frontschuif 80 - 160 Sneeuwschuif 1600

Sneeuwfrees SF 1000

●	Werkbreedte:	1000	mm
●	Uitwerp	pijp	is	manueel	links	en	rechts	zwenkbaar

●	Perfect	voor	smalle	doorgangen
●	Werkbreedte	van	frontschuif	is	variërend	van	80	cm	tot	
   maximaal 160 cm

●	Werkbreedte:	1600 mm met robuuste zijkant bescherming
●	Zwenkbaar	naar	links	/	rechts
●	Geschikt	voor	sneeuw,	vuil	of	voer
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erf reiniging en onkruidverWijdering met WestermAnn

sterk in onkruidverijdering!
Het erf snel en simpel schoonmaken hoeft geen 
droom te zijn - met onze machines is het de re-
aliteit.

Oppervlakten	worden	van	alle	soorten	vuil	met	
de intelligente zelfrijder-technologie en de juis-
te aanbouw machines gereinigd.
Zelfs	 het	 verwijderen	 van	 zware	 groen	 begro-
eiing op vaste oppervlakken is  nu eenvoudig. 
De zelfrijders zijn hier in combinatie met sterke 
staalborstels een perfect team.

Straten en pleinen kunnen na verloop van tijd 
een lelijk uiterlijk krijgen. Weer, neerslag, mos, 
planten, algen en schimmelgroei dragen bij aan 
een onaardige omgeving.

Bevrijd de oppervlakten van vuil met behulp van 
onze machines. 

Onze	machines	zullen	u	helpen.
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dozer

Technische gegevens

6	Wielen	met	Zeswielaandrijving	bieden	de	perfecte	grip	op	elk	ondergrond.	
In pluimveestallen, veestallen of in het veld met aanbouw machines in de 
groenvoorziening: extreem krachtig door zijn robuustheid en vermogen.

De expert (niet alleen) voor pluimveestallen.

(Technische gegevens zijn geschat en niet-bindend.)

 Dozer
Motor (diesel) Kubota D 1305, 3-cilinder diesel
Geluidsniveau 83 dB
Vermogen 21,7 kw 

Aandrijving Op	alle	6	wielen
Rij- snelheid Traploos tot 10 km/h
Start E-Start
Hydrauliek met
Hydraulische capaciteit 51 l / min.
Besturing schrank bestuuring
Gewicht ca. 725 kg
Maten L = 1830 mm, B = 970 mm, H = 1320
Chassis 6 mm vuur verzinkt
Banden 6 x AS banden 16x6,5-8
Heffing hydraulisch
Verlichting seriematig aan voor- en achterzijde
Toebehoren incl. bedrijfsurenteller
Montageopties Granulaat	frees,	Drinkwaterbak	reiniger,	Radiaal	bezem,	Voervijzel,	Instrooiwerktuig,	
 Stalroosterschuif, Stalroosterreiniger, Sneeuwfrees

Voor- en 
achterkant 
montage 
mogelijk

Montage van 
verschillende 
werktuigen 
aan 
stabiele 
koppelings-
driehoek
mogelijk

sterke
3-cilinder
diesel-Motor

krachtige
LED-Verlichting

Zeswielaandrijving	voor	perfecte	tractie

verzinkt
chassis

Hydrauliekaansluiting

WAAr het 
om drAAit



●	Werkbreedte	900	mm	of	1200	mm
●	Bijzonder	effectief	door	twee	achter	elkaar	liggende
   rubberen lijsten
●	Kan	optioneel	worden	
uitgerust met extra zijborstel
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AAnbouW Werktuigen voor dozer

Stalroosterschuif ASS 900 / ASS 1200

Granulaat frees GF1000/15

●	Werkbreedte:	1000	mm
●	Werkt	verdicht	materiaal	weer	los
●	voetzoollaesies	worden	merkbaar	verminderd

Drinkwaterbak reiniger TW

●	effectieve	reiniging	van	de	bakken	helemaal	in	één	
   werkgang
●	Effectieve	verwijdering	van	ziektekiemen
●	Incl.	hoogdrukwaterreiniger	en	mondstukken	voor	schuim

Radiaalbezem R 1200

●	Werkbreedte:	1200	mm
●	Robuuste	en	stabiele	borstels	voor	het	verplaatsen	van		
   grote hoeveelheden vuil
●	Daairichting	van	de	borstel:	rechts/	links	roterend
●	Eenvoudig	wisselen	van	borstel	type

Voervijzel FA 1200

Instrooiwerktuig EG 580

●	Werkbreedte:	1200	mm
●	Voer	is	daarna	luchtig	gemengd
●	Reductie	van	schimmel/	smeerlaag
●	Kan	worden	uitgerust	met	een	extra	radiaalbezem

●	Het	materiaal	wordt	los	en	gelijkmatig	verspreidt

meer aanbouw werktuigen
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Stalroosterreiniger SW 1200

●	Werkbreedte: 1200 mm
●	Inclusief	150	ltr.	water	tank,	hogedrukpomp,	filter	en	
    ruim sterren
●	Toebehoren:	Adapter	voor	hoge	drukaansluiting

Sneeuwfrees SF 1000

●	Werkbreedte:	1000	mm
●	Uitwerp	pijp	is	manueel	naar	links	en	rechts	zwenkbaar

AAnbouW Werktuigen voor  dozer
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meer rentAbiliteit in pluimveestAllen
Verbeterde hygiëne leidt tot meer dierenwelzijn.

Rentabiliteit in pluimveestallen
• Kostenbesparingen door het niet nodig hebben
   van externe bedrijven voor instrooien, frezen 
    en schoonmaken

• besparing door regelmatig frezen, waardoor
   minder materiaal nodig is

• Extra inkomen mogelijk, door verbeterde voet
   ballengezondheid

Verhoogd dierenwelzijn
• verbeterde hygiëne omstandigheden en 
   schoon verenkleed door het ontbreken van 
  een smeerlaag op de bodem als gevolg van 
  regelmatig frezen

• gezonde voeten door de mogelijkheid van 
   schrapen op de gemalen droge grond

• minder ziektekiemen in de drinkbakjes door
   een effectieve reiniging met de drinkwaterbak
   reiniger

Imago-vergroting

Gezond en schoon pluimvee verbetert het 
imago van elke pluimveehouder en veehou-
ders in het algemeen - een verbeterd imago 
voor hoog rentabiliteit!

De Dozer is een krachtig reinigingsapparaat dat 
zijn werk vooral in de pluimveestallen vindt.
Daar	 heeft	 de	 Zelfrijder	 dankzij	 de	 6-wiel	
aandrijving de perfecte bodemaanpassing.

Werken met de Dozer biedt u de volgende 
voordelen:

• vermoeiend en tijdrovend werk in 
 pluimveestallen niet langer handmatig meer 
 hoeft te worden gedaan

• in eigen beheer: geen externe bedrijven
 meer in je eigen stallen, meer controle over 
 reinigingsprocessen en enorme besparingen

• diverse toepassingsmogelijkheden dankzij 
 verschillende aanbouw machines

•	verbetern	hygiëne	verzekerd	een	gezondere		
 veestapel. Hiier door betere resultaten en 
 een positief imago van de pluimveehouders.

Het eerste frees moment moet plaatsvinden als 
de dieren 10 - 14 dagen oud zijn.
Deze wennen snel aan de machine en de nog 
steeds relatief droge bodem heeft een positie-
ve invloed op het drogen van het volledige ge-
freesde bodemmateriaal.

links: Bodem is verdicht door de dieren.
rechts: Bodem is gebroken en scharrelbaar  na  het frezen.



hoek en rAnd Onze	Kracht!

 Schützenhof 23 Telefon +49 (0) 5931 49690-0
 D-49716 Meppen Telefax +49 (0) 5931 49690-99
 www.westermann-radialbesen.de info@westermann-radialbesen.de

feiten > Multitalent voor vele doeleinden
> Vegen langs wanden en op oneffen ondergronden mogelijk
> Accu machines werken emissie vrij en rustig
> Benzine- of dieselmotoren zijn perfect voor langere
   gebruiksduur in de stallen en op erven
> de zelfrijder kan het hele jaar gebruikt worden

Hoge Wendbaarheid.

Zonder gereedschap wisselen van de aanbouw werktuigen.

Het sturen over de ach-
teras levert een zero-
turn besturing.

Deze ultieme 
wendbaarheid maakt 
de machine overal 
inzetbaar.

Cleanmeleon 2 Cleanmeleon	2	PRO Cleanmeleon	2	XL	/	Dozer

Onze	machines	zijn	zeker	geen	olifanten	in	de	porseleinkast.
Hoge manoeuvreerbaarheid en gebruiksgemak waarmee iedereen 
eenvoudig kan omgaan.

Wende-
punkt


