
the worker is king

Quick-Clean

De Quick-Clean hebben we met vier eisen in ons achterhoofd ontwikkeld: kwaliteit van het werk na het reinigen, hoge 
snelheid en betrouwbaarheid. En dit alles voor een goede marktconforme prijs. Daar wij naast machinebouwer 
zelf ook aannemer zijn, vinden we de laatste 3 even belangrijk als de eerste. Onze kunstgrasreiniger heeft een 
eenvoudig maar simpel werkingsprincipe. In 2 minuten is de machine aangekoppeld en kunt u met het werk 
starten. Door de hoge werksnelheid (max. 5 km/h), klaart u de klus ook nog eens in no-time.

De diepte stelt u in middels het in- 
of uitdraaien van de 2 stelpoten. De 
rubberen wielen zorgen ervoor dat de 
reiniger zacht over het kunstgrassysteem 
rolt. Aangezien we zelf groot voorstander 
zijn van degelijkheid, is heel het 
aandrijfmechanisme robuust uitgevoerd.

De kunstgrasborstel borstelt het infillmateriaal met al haar 
vervuiling uit en werpt het op een schudzeef. Afhankelijk van het te 
reinigen veld, plaatst u 1 van de 3 typen zeven (grof tot fijn) op de 
wijze van “plug&play”. Het grove vuil verdwijnt in de opvangbakken, 
stof en andere licht vervuiling wordt opgezogen door de zuigunit 
met stofzak. De inhoud van de opvangbak leegt u eenvoudig in een 
afvalcontainer, de volle stofzak gooit u weg.
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Quick-Clean

Type QC120 QC150 QC180

Werkbreedte 120 cm 150 cm 180 cm

Werkdiepte 0 - 3 cm 0 - 3 cm 0 - 3 cm

Afmetingen (l x b x h) 160 x 180 x 90 cm 160 x 180 x 90 cm 160 x 200 x 90 cm

Ledig gewicht 390 kg 465 kg 550 kg

Benodigd vermogen > 30 pk > 35 pk > 40 pk

Koppeling
Standaard  

driepuntsophanging 
cat I - II

Standaard  
driepuntsophanging 

cat I - II

Standaard  
driepuntsophanging 

cat I - II

Inhoud opvangbak 34 liter 42 liter 52 liter

Specificaties:
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