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R

NAJAARS

DEALS

SERIE-MX 160/14

3349,-

nú

2798,-

Ook verkrijgbaar in 240V versie (SERIE-MX 130/10)

3198,- nú

2698,-

SERIE-C 200/15

Professionele warm- (of koud)water hogedrukreiniger in gecoat stalen frame
met hefkokers, hijsogen en RVS (inox) kappen. Regelbare watertemperatuur
tot 100 °C. 200 bar, 15 l/min, 400V, haspel (optie). Incl. hogedrukslang 10 mtr,
pistool en spuitlans.

4598,-

nú

3898,POWERJET 220/15

Professionele hogedrukreiniger, 220 bar,
15-17 l/min, radiale hogedrukpomp
(interpump), 1450 rpm, 400V, reinigingsmiddelreservoir, Stop’n Go systeem,
haspel (optie). Incl. hogedrukslang
10 mtr, pistool/lans/nozzle.

AQUAJET 150/8 (plus)

Robuuste hogedrukreiniger,
145 bar, 8-10 ltr/min, 240V,
reinigingsmiddelreservoir,
Stop&Go systeem, haspel
(optie). Inclusief hogedrukslang
10 mtr, -pistool, lans + nozzle
en lans met vuilfrees.

669,-

nú

nú

2149,-

598,-

Ook verkrijgbaar als POWERJET 220/21
met watercap. 21-23 l/min

2498,- nú

2098,-

DEMO

SERIE-K 130/8

Warmwater-hogedrukreiniger,
130 bar, 8-10 l/min, watertemperatuur 0 - 75 ºC, reinigingsmiddelinvoer. Incl. 8 mtr. hogedrukslang, -pistool, lans
en nozzle.

1459,-

2849,IE:
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nú

FRONTSWEEP 100 VARIO

OP LOCATIE

Professionele buiten-veegmachine met
B&S motor, aandrijving op de wielen en
verschillende borstelsnelheden. Veegbreedte
100 cm. Perfect voor o.a. bladeren vegen,
sneeuw ruimen, mos/onkruid borstelen etc.

OP
T

1629,-

1798,-

:
TIE

nú

2298,-

opvangbak

www.meclean.eu

Aktie loopt van 15 november 2018 tot en met 31 januari 2019. Prijzen zijn excl. BTW. Wijzigingen voorbehouden.

Professionele warmwater hogedrukreiniger, 160 bar,
14 -16 l/min. (INTERPUMP), 1450 rpm, RVS brander,
0 -140 °C, reinigingsmiddeltank, haspel (optie).
Incl. hogedrukslang 10 mtr, pistool, lans en nozzle.
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BUSTER 910 KSE

DEMO

OP LOCATIE

(ook verkrijgbaar met Honda benzinemotor)

4373,-

DOPELOMCATIEO

nú

3698,-

CROSSWEEP 650

Makkelijke buiten-veegmachine. Geruisloze batterij-aandrijving,
veegt tot 1500 m2/uur. Slechts 28 kg, opvangbak 50 ltr. Inclusief
onderhoudsvrije batterijen en geïntegreerd laadstation.

1229,-

nú

1098,-

ROTOSCRUB E

Professionele, uiterst wendbare schrob-zuigmachine 240V (snoer). Geschikt voor kleine
ruimten: past onder stoelen, bureaus en in de
hoeken. Werkt vooruit en achteruit.
Ook verkrijgbaar in batterij-uitvoering.

2129,-

nú

AQUAVAC 60.3T

Professionele stof- en waterzuiger
met 3 krachtige zuigmotoren,
groot ﬁjnstof ﬁlter, vlottersysteem,
RVS opvangreservoir van 60 liter
en degelijk onderstel met kiepmechanisme. Incl. zuigslang en
uitgebreide accessoireset.

869,-

nú

729,-

1828,1828
Verkoop & service :

Een unieke oplossing nodig?

Meclean is sterk in maatwerk, vraag uw dealer.

www.meclean.eu

Aktie loopt van 15 november 2018 tot en met 31 januari 2019. Prijzen zijn excl. BTW. Wijzigingen voorbehouden.

Professionele veeg-zuigmachine, met TRS-systeem,
veegbreedte 90 cm, opvangbak 60 liter,
instelbare borsteldruk, krachtige zuigmotor,
voor zowel binnen als buiten vegen, standaard
met 2 voorborstels. Incl. laadstation en
s-tractiebatterij.

