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6.1. PROFESSIONELE 
REINIGING

Op zoek naar een partner om je te helpen met je 
schoonmaakactiviteiten? Stof, vuil, spijkers, binnen of 
buiten? Dankzij ons gamma veegtoepassingen kunnen 
wij je de perfecte oplossing aanbieden om elk oppervlak 
te reinigen. Van gebruiksvriendelijke mechanische 
voorzetapparatuur tot compacte manuele veegmachines, 
we hebben het allemaal.
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Overzicht

Mechanisch
aangedreven

Hydraulisch
aangedreven

Diverse soorten
vuil verzamelen

Metaal
en staal oprapen

Manueel

Gemonteerd op vorken

Verreiker

Heftruck

Droge omstandigheden

Vochtige 
omstandigheden

Met afval-
verzamelbak

Zonder afval-
verzamelbak

Hoe wil je de 
veegborstel gaan 

gebruiken?

(p. 278)

(p. 279)

(p. 280)

(p. 282)

(p. 284)

(p. 285)
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Magnetic Sweeper

 › Duurzame magneten van hoge kwaliteit
 › Ontworpen met het oog op een eenvoudige montage op trekkers, heftrucks, etc.

Eigenschappen

Voorkom lekke banden dankzij onze 
Magnetic Sweeper. De Magnetic Sweeper 
elimineert metalen objecten en staalafval 
van onderhoudszones, terreinen, 
laadrampen en -kaaien.

Deze veegmachine is ideaal om 
parkeerterreinen, containerdepots en 
magazijnen vrij te houden van metaalafval, 
zoals spijkers, moeren en meer.

Beschikbare types
Type 1

Te bevestigen onder het tegengewicht
Type 2

Te bevestigen op de vorken

• Lengte: 915 mm 
• Bodemvrijheid: 25 - 75 mm 

REF 107TA6256

• Lengte: 1200 mm 
• Maximum vorkdoorsnede: 170 x 60 mm 
• Bodemvrijheid: 25 - 80 mm 

REF 143TA3830• Lengte: 915 mm 
• Bodemvrijheid: 25 - 125 mm 

REF 107TA6257

LazySweeper

 ›  Extreem duurzaam: geen bewegende onderdelen die kunnen breken
 ›  Kostenbesparend: beperkte slijtage van de borstels voor een 

lange levensduur – veeg tot 700 km vooraleer je de borstels moet 
vervangen

 ›  Veegt grote oppervlakken efficiënt: hoog rendement met lage 
bedrijfskosten

 ›  Mogelijkheid tot het voortduwen van bulkgoederen: mulch, 
houtspaanders, plastic, korrels, aggregaten, etc. (type M en L)

 ›  Eenvoudige vervanging van de borstels bespaart je tijd wanneer het 
werk klaar is

 ›  Steunpoten (type M en L) zorgen ervoor dat de borstel niet op de 
grond hoeft te rusten wanneer deze niet wordt gebruikt 

 ›  Met vorkvergrendelpen zodat de borstel zeker niet van de 
vorkheftruck af kan schuiven (type M en L)

 › Alle vervangonderdelen beschikbaar zodat je je machine snel 
opnieuw kunt gebruiken

Eigenschappen

Het belangrijkste idee achter deze veegtoepassing is 
efficiënte reiniging door middel van eenvoudige bediening. 

De eenvoudig te gebruiken borstel wordt in enkele 
seconden op de heftruck gemonteerd. Je hoeft alleen maar 
de vorken in de vorkhulzen te schuiven en ze vast te zetten. 
Je kunt onmiddellijk al het afval opvegen dat zich ophoopt 
in je magazijn en omgeving.

Wij kunnen je 3 verschillende afmetingen aanbieden, 
variërend van 5 tot 11 borstelrijen. De middelgrote en grote 
uitvoering is uitgerust met zijsteunen, zodat de borstel 
niet op de vloer hoeft te rusten wanneer deze niet wordt 
gebruikt.

Steunpoten  
voor model M en L 

Vorkvergrendelpen  
voor model M en L 

Model Breedte Borstelrijen Gewicht Borstelhoogte Maximum  
vorkafmetingen

Maximum afstand 
tussen de vorken

REF

mm kg mm mm mm
LazySweeper S 1206 5 20 200 125 x 35 345 141TA3256
LazySweeper M 1500 8 82 280 212 x 70 313 164TA9644
LazySweeper L 1828 11 120 280 210 x 80 458 165TA3796

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=107TA6256
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=107TA6257
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA3256
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=143TA3830
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=164TA9644
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA3796
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Hydro Sweeper

 ›  Borstelrol volledig ingekapseld: stofvrij werken gegarandeerd
 ›  Geïntegreerde hoofd- en zijborstel voor optimale veegresultaten
 › Pendelasophanging maakt vegen op onregelmatige oppervlakken mogelijk
 ›  V-vormige borstelrol zorgt voor betere vulling van de vuilopvangbak
 › Alle functies zijn met 1 dubbelwerkend ventiel te bedienen
 › Alle vervangonderdelen beschikbaar zodat je je machine snel opnieuw kunt gebruiken

Eigenschappen

De Hydro Sweeper is een veegtoepassing 
die snel en eenvoudig te monteren is op de 
meeste heftrucks. Het waterstraalsysteem 
zorgt ervoor dat stof niet kan worden 
herverdeeld en de cilindrische borstel is 
volledig afgesloten, zodat stofvrij vegen is 
gegarandeerd.

De borstels zijn hydraulisch aangedreven 
en de vuilopvangbak wordt hydraulisch 
geleegd. Al deze functies zijn met  
1 dubbelwerkend ventiel te bedienen.

Zijborstel 3-dimensionele losse 
ophanging

Watertank 200 l

 › Breedte: 1550 mm
 › Diameter hoofdborstel: 530 mm
 › Gewicht: 390 kg
 › Bedrijfsdruk: max. 180 bar
 › Oliedebiet: min. 15 l/min.
 › Waterreservoir: 200 l
 › 5 waterstralen
 › Maximum vorkdoorsnede: 165 x 55 mm
 › Minimum afstand tussen de vorken: 380 mm

Zijborstel
 › Inklapbaar
 › Materiaal: polypropyleen
 › Diameter: 600 mm

Technische specificaties

Beschikbare types

Met watersproeisysteem 12 V REF 138TA4373
Met watersproeisysteem 24 V REF 138TA4374
Zonder watersproeisysteem REF 138TA4545

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=138TA4373
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=138TA4374
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=138TA4545
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SmartSweep

De veegtoepassing kan worden gemonteerd 
op je diesel-, lpg- of elektrische heftruck en 
is het ideale hulpmiddel om stof en vuil te 
verwijderen. 

Er zijn geen hydraulische aansluitingen 
nodig voor het voorzetapparaat en je kunt 
er zowel binnen als buiten je magazijn mee 
vegen (in droge omstandigheden).

Dit is een universeel model dat in minder 
dan 1 minuut kan worden gemonteerd op 
alle heftrucks dankzij de eenvoudige en 
snelle installatieprocedure.

REF 143TA3853 REF 143TA3854

Voorzie je SmartSweep van een  
bumperkit: REF 143TA3829
Zo bescherm je niet alleen je 
SmartSweep maar ook je magazijn.

De bumperkit bestaat uit 3 bumpers:
2 x REF 143TA3853
1 x REF 143TA3854

Dankzij krachtige magneten bevestig je 
de bumpers snel en eenvoudig.

 ›  Ideaal instrument voor het verwijderen van stof en vuil in 
droge omstandigheden

 ›  Eenvoudige montage op je heftruck zodat je snel aan de 
slag kunt

 › Alle vervangonderdelen beschikbaar zodat je je machine 
snel opnieuw kunt gebruiken

Eigenschappen

 › Veegbreedte: 1524 mm
 › Breedte hoofdborstel: 965 mm
 › Diameter hoofdborstel: 305 mm
 › Diameter van de zijborstels: 458 mm
 › Capaciteit opvangbak: 400 kg
 › Inhoud opvangbak: 255 l
 › Luchtbanden: 136 x 464 mm
 › Maximum vorkafmetingen (B x D x L): 230 mm x 80 mm x lengte onbeperkt
 › Max. vorkspreiding gemeten over de vorken: 510 mm
 › Buitenafmetingen veegmachine (B x L x H): 1524 x 1749 x 936 mm
 › Gewicht: 473 kg 

REF 140TA2232

Technische specificaties

Zie pagina 258 - 259 voor het volledige gamma schokdempers.

Meer informatie en video’s op  
www.smartsweep.com

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=140TA2232
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=143TA3829
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=143TA3853
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=143TA3853
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=143TA3854
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=143TA3854
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Maxi Sweeper

 › Op basis van een gegalvaniseerde schepbak met een mes 
uit slijtvast HB400-staal dat gemakkelijk aangekleefde 
grond afschraapt 

 › Hoge opvangcapaciteit
 › Gemakkelijk leeg te maken door kantelen van de 

opvangbak
 › Hoogteregeling van de veegborstel door 2 verstelbare 

steunpoten in de opvangbak
 › Borstel in kunststof of gemengd kunststof / staal
 › Ook beschikbaar voor andere merken
 › Alle vervangonderdelen beschikbaar zodat je je machine 

snel opnieuw kunt gebruiken

Eigenschappen

De Maxi Sweeper is een efficiënte en snelle 
oplossing voor het schoonmaken van grote 
buitenoppervlaktes. 
De borstel is perfect voor het vegen en 
verwijderen van materiaal zoals sneeuw, 
bladeren, vuil, lichte gravel ...

Deze veegtoepassing, speciaal ontworpen 
voor Manitou-verreikers, heeft een 
ingebouwde hydraulische motor en is 
eenvoudig te legen door de opvangbak te 
kantelen. Er zijn verschillende groottes 
beschikbaar, afhankelijk van je behoeften.

Beschikbare types
Type 1

Materiaal borstel: kunststof
Type 2

Materiaal borstel: gemengd kunststof/staal
Borstelbreedte: 1800 mm REF 141TA5215 Borstelbreedte: 1800 mm REF 141TA5221
Borstelbreedte: 2000 mm: REF 141TA5216 Borstelbreedte: 2000 mm: REF 141TA5222
Borstelbreedte: 2200 mm: REF 141TA5217 Borstelbreedte: 2200 mm: REF 141TA5223
Borstelbreedte: 2400 mm: REF 141TA5218 Borstelbreedte: 2400 mm: REF 141TA5224
Borstelbreedte: 2600 mm: REF 141TA5219 Borstelbreedte: 2600 mm: REF 141TA5225
Borstelbreedte: 2800 mm: REF 141TA5220  Borstelbreedte: 2800 mm: REF 141TA5226

Mini Sweeper

 ›  Eenvoudig te bedienen
 ›  Verzamelt allerhande soorten vuil en afval: papier, stenen, hout, glas, bladeren
 ›  Vele toepassingsgebieden: appartementen, parkeerplaatsen, tankstations, industrie, bedrijven, gemeenschapswegen, 

magazijnen ... 
 › De zijborstel veegt het vuil grondig vanuit hoeken en randen recht in het pad van de brede cilindrische borstel
 ›  De vuilopvangbak is eenvoudig te verwijderen
 ›  De positie van het handvat kan aangepast worden dankzij zijn ergonomische ontwerp
 ›  Randen en trappen vormen geen probleem dankzij de grote wielen aan de achterzijde van het toestel
 ›  Schokbestendig stalen frame
 ›  Duurzame plastic opvangbak voor het opvangen van vuil
 › Alle vervangonderdelen beschikbaar zodat je je machine snel opnieuw kunt gebruiken

Eigenschappen

Ga aan de slag met de praktische 
Mini Sweeper voor kleine binnen- en 
buitenruimtes. Dit duwtype veegmachine 
heeft een nieuwe innovatieve anti-
wikkeltechnologie die voorkomt dat draden 
en lange en dunne materialen om de 
borstelas gewikkeld worden, zodat er non-
stop kan worden geveegd.

Met deze veegmachine vormen randen en 
trappen geen probleem dankzij de grote 
wielen aan de achterzijde van het toestel. 

 › Veegbreedte (zonder/met zijborstel): 460/650 mm
 › Veegcapaciteit: 2600 m²/h
 › Volume opvangbak: 40 l
 › Gewicht: 26 kg
 › Breedte (zonder/met zijborstel): 725/785 mm
 › Lengte (zonder/met zijborstel): 800/1000 mm
 › Hoogte (zonder/met handvat): 400/1020 mm

REF 164TA9630

Technische specificaties

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5215
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5216
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5217
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5218
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5219
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5220
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5221
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5222
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5223
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5224
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5225
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5226
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=164TA9630
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Rubberschuiven

Technische specificaties

Ruimbreedte Bladhoogte Rubberdikte Maximum 
vorkdoorsnede

Minimum afstand 
tussen vorken

Gewicht REF

mm mm mm mm mm kg
2000 400 35 151 x 51 605 90 161TA5830
2650 400 35 151 x 51 605 130 165TA8103

Rubberschuiven maken het eenvoudig om 
bulkgoederen (zoals zand, sneeuw, kolen, 
enz.) te duwen naar een punt waar dit 
kan verzameld worden. Dit is een ideaal 
voorzetapparaat voor het ruimen van 
terreinen of platformen.

Reinigingsproducten

 › Licht alkalische reiniger
 › Weinig geur
 › Ontworpen voor de reiniging van de buitenkant van auto’s, 

trucks, andere voertuigen en vrachtwagens
 › Vrij van fosfaten
 › Lage pH-waarde
 › Veilig op gelakte en plastic oppervlakken
 › Inhoud: 26 kg

REF 165TA7474

Onderhoudsreiniger 

Uiterst krachtige, geconcentreerde alkalische schuimreiniger

 › Geschikt voor de verwijdering van vrijwel alle voorkomende 
verontreinigingen in de voedingsmiddelenindustrie

 › Verzeept en verwijdert moeiteloos verontreinigingen op basis van 
plantaardige en dierlijke vetten en oliën, eiwitten en gelijkaardige 
verontreinigingen

 › Biologisch afbreekbaar
 › Inhoud: 10 l

REF 165TA7473

Reiniger voor roestvrij staal

 ›  Katoen van sweatshirts en t-shirts
 ›  Vrij van knopen, risten en harde elementen
 ›  Verschillende kwaliteiten, voor alle activiteiten
 › Inhoud: 10 kg

REF 165TA3794

Zak met katoenen vodden

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=161TA5830
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA3794
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA7473
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA7474
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8103
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Manuele veegborstels
PVC-borstel met steel

Kokosborstel met steel

2

3

1

Afb Lengte REF

1
400 mm 142TA8103
500 mm 142TA8104
600 mm 142TA8105

Vervangbare borstels

2

400 mm 165TA8102
500 mm 142TA8108
600 mm 142TA8109

Borstelsteel

3 1600 mm 142TA8106

Afb Lengte REF
1 400 mm 142TA9810

500 mm 142TA8112
500 mm 142TA8114*
600 mm 142TA8116*
600 mm 142TA8118
800 mm 142TA8120*
1000 mm 142TA8122*

Vervangbare borstels

2 400 mm 142TA8111
500 mm 142TA8113
500 mm 142TA8115*
600 mm 142TA8117
600 mm 142TA8119*
800 mm 142TA8121*
1000 mm 142TA8123*

Borstelsteel

3 1600 mm 142TA8106

*Met steelversterking

2

3

1

REF 142TA8124

Kleine kokosborstel

 › Materiaal: metaal
 › Afmetingen (L x B): 230 x 255 mm

REF 165TA7472

Vuilnisblik

 › Capaciteit: 70 l
 › Hoogte: 650 mm
 › Materiaal: polypropyleen

REF 165TA7475

Vuilnisbak magnum zwart

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8103
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8104
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8105
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8106
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8106
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8108
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8109
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8111
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8112
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8113
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8117
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8118
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8124
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA9810
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA7472
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA7475
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8102
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6.2. AFVALVERWERKING

Kiepbakken helpen je om je afvalsorteringsproces 
te vereenvoudigen. We bieden twee types van 
dit voorzetapparaat aan: de kiepcontainer en de 
bodemklepcontainers. Kiepcontainers, indien strategisch  
doorheen het bedrijf geplaatst, helpen je om zones 
vrij van schroot en afvalmaterialen te houden. 
Bodemklepcontainers laten je toe om rechtstreeks 
vanuit de heftruck de volledige bodem te openen en te 
sluiten. Hierdoor kan afval automatisch gedumpt worden 
op een eenvoudige en veilige manier.
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Kiepcontainers

Kiepcontainers zijn het beste hulpmiddel 
binnen de industrie voor het sorteren en 
verwerken van materialen en afval. Deze 
containers zijn goed ontworpen, versterkt 
en gepoederlakt om een maximale 
veiligheid te bieden, en bestand tegen ruwe 
omgang door heftrucks. Een drukplaat met 
veer op de basis van het frame activeert het 
automatische lossysteem.

De kiepcontainers worden vervaardigd 
met materialen en onderdelen van hoge 
kwaliteit, waardoor ze uiterst duurzaam 
zijn en een lange levensduur hebben. 
Verkrijgbaar op aanvraag: blauwe, witte, 
oranje, gele, bruine, groene, grijze en 
zwarte containers, op basis van de 
kleurcode voor het sorteren en verwerken 
van afval.

1

3

Veiligheidsketting (2)

Inhoud Capaciteit Inhoud Hoogte Breedte Lengte Maximum 
vorkdoorsnede

Minimum afstand 
tussen vorken

Gewicht Zwenkwielen REF

l kg  m³ mm mm mm mm mm kg
Gepoederlakt

320 1500
0,3

750 840 1235 230 x 100 160 80 Nee 165TA8104
320 1500 1000 840 1235 230 x 100 160 80 Nylon 165TA8105
320 1500 990 840 1235 230 x 100 160 80 Rubber 165TA8106
520 2000

0,6
870 865 1525 230 x 100 160 101 Nee 165TA8107

520 2000 1120 865 1525 230 x 100 160 101 Nylon 165TA8108
520 2000 1110 865 1525 230 x 100 160 101 Rubber 165TA8109
765 2000

0,9
870 1215 1525 230 x 100 160 122 Nee 165TA8110

765 2000 1120 1215 1525 230 x 100 160 122 Nylon 165TA8111
765 2000 1110 1215 1525 230 x 100 160 122 Rubber 165TA8112
1030 2000

1,1
1045 1215 1700 230 x 100 160 157 Nee 165TA8113

1030 2000 1295 1215 1700 230 x 100 160 157 Nylon 165TA8114
1030 2000 1285 1215 1700 230 x 100 160 157 Rubber 165TA8115
1340 2000

1,6
1248 1066 2073 230 x 100 160 205 Nee 165TA8116

1340 2000 1498 1066 2073 230 x 100 160 205 Nylon 165TA8117
1340 2000 1488 1066 2073 230 x 100 160 205 Rubber 165TA8118
1700 2000

2,0
1248 1316 2073 230 x 100 560  253 Nee 165TA8119

1700 2000 1498 1316 2073 230 x 100 560  253 Nylon 165TA8120
1700 2000 1488 1316 2073 230 x 100 560  253 Rubber 165TA8121

Roestvrij staal
600 1500

0,6
870 855 1525 230 x 95 160 111 Nee 165TA8122

600 1500 870 855 1525 230 x 95 160 111 Nylon 165TA8123
600 1500 870 855 1525 230 x 95 160 111 Rubber 165TA8124
900 1500

0,9
870 1215 1525 230 x 95 160 128 Nee 165TA8125

900 1500 870 1215 1525 230 x 95 160 128 Nylon 165TA8126
900 1500 870 1215 1525 230 x 95 160 128 Rubber 165TA8127

Technische specificaties

De kiepbak is de perfecte container voor het sorteren van je afval. Afval op een eenvoudige manier kiepen! Bevestig hem 
op de vorken van je vorkheftruck en kiep het afval heel eenvoudig dankzij het automatische kantelsysteem. Beschikbaar in 
verschillende volumes, allemaal met een capaciteit van 2000 kg.

Productfilmpje

 › Automatische kantelfunctie voor een verbeterde efficiëntie (1)
 › Ontworpen met het oog op maximale veiligheid en 

vastgemaakt aan het vorkenbord met behulp van een 
veiligheidsketting (2)

 › Optioneel rubberen of nylon zwenkwielen (3)
 › Versterkte vorkhulzen
 › Versterkte hoeken voor een hogere stijfheid van de containers

Eigenschappen
 › Kiepcontainers met platte deksels

REF 166TA1305 - 320 l
REF 166TA1306 - 520 l 
REF 166TA1307 - 765 l 
REF 166TA1308 - 1030 l 
REF 166TA1309 - 1340 l 
REF 166TA1310 - 1700 l 

Verkrijgbaar op aanvraag

Roestvrijstalen uitvoering

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8104
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8105
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8106
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8107
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8108
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8109
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8110
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8111
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8112
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8113
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8114
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8115
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8116
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8117
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8118
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8119
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8120
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8121
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8122
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8123
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8124
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8125
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8126
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8127
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1305
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1306
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1307
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1308
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1309
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1310
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Bodemklepcontainers

Bodemklepcontainers van CAM 
attachments zijn ontworpen om het 
verplaatsen en verwijderen van afval 
te vereenvoudigen. De container wordt 
volledig mechanisch bediend met behulp 
van een hendelsysteem. De gehele bodem 
kan direct vanuit de vorkheftruck worden 
geopend en gesloten. Met gebruik van dit 
voorzetapparaat kun je tevens een bijdrage 
leveren aan een veiligere werkomgeving 
voor je personeel.

Inhoud Capaciteit Hoogte Breedte Lengte Maximum 
vorkdoorsnede

Minimum afstand  
tussen vorken

Gewicht REF

l kg mm mm mm mm mm kg
750 1730 600 1500 875 220 x 70 630 230 165TA8128
1000 1750 750 1500 875 220 x 70 630 250 165TA8129
1300 1780 1000 1500 875 160 x 70 630 280 165TA8130

 ›  Multifunctioneel absorptiemiddel
 ›  Absorbeert gemorst materiaal op elk vast oppervlak
 ›  Inhoud: 20 kg
 ›  Absorptievermogen

 -  Water: 91%
 -  Olie: 67%

 › Korrelgrootte: 1,3 mm

REF 107TA7234

Absorberende korrels

 › Garandeert een snelle reactie wanneer er olie, chemicaliën of 
andere gevaarlijke vloeistoffen worden gemorst

Inhoud:
 › 30 absorberende pads voor het absorberen van grote 

hoeveelheden vloeistoffen (30 x 30 cm)
 › 1 absorberende sok om het gemorste materiaal in te dammen  

(8 cm x 1,2 m)
 › 5 reinigingsdoeken voor het absorberen van kleine hoeveelheden 

vloeistoffen
 › 1 paar handschoenen
 › 2 recyclingzakken (30 l)
 › Veiligheidsbril (alleen in chemische uitvoering)

REF 165TA1315 - olie-absorberende set
 › De blauwe doeken absorberen olie en stoten water af

REF 165TA1313 - universele absorberende set
 › De grijze doeken absorberen alle vloeistoffen

REF 165TA1314 - chemische absorberende set
 › De gele doeken absorberen alle vloeistoffen

Absorptieset voor het verwijderen van gemorst materiaal (20 l)

 › Capaciteit: 230 l
 › Afmetingen (L x B x H): 1220 x 820 x 345 mm
 › Voor 2 vaten
 › Vaten niet inbegrepen

REF 107TA7242

Poly opvangbak

Lekkagebestrijding

Bodemklepcontainers van CAM attachments zijn ontworpen om het verplaatsen en verwijderen van afval te 
vereenvoudigen. De container wordt volledig mechanisch bediend met behulp van een hendelsysteem.

Productfilmpje

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=107TA7234
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=107TA7242
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA1313
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA1314
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA1315
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8128
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8129
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8130

