
Verbod op 
kiemremmingsmiddel 
Chloorprofam (CIPC)
zorgt voor reinigings-
uitdaging

Volgens het reinigingsprotocol van de Europese 

koepelorganisaties uit de aardappelketen moeten 

alle bewaarschuren waar in het verleden ooit  

chloorprofam (CIPC) is toegepast, worden gereinigd 

voordat oogst 2020 ingeschuurd wordt. Er moet ook 

aangetoond kunnen worden dat er geen zichtbare 

resten van chloorprofam zijn achtergebleven. 

Omdat chloorresten langere tijd in hout en beton 

achterblijven zal vooral hier specifieke reiniging nodig 

zijn.

Een behoorlijke uitdaging dus waar de juiste 

professionele reinigingsapparatuur goed kan  

ondersteunen bij al het opgelegde extra werk.

Wilt u passend advies welke machine(s) 
in uw situatie het beste helpen? Uw lokale 
meclean® dealer is u graag van dienst!

DROOGREINIGEN

NAT-/DIEPREINIGEN

AQUAVAC 60.3T (RVS) 
met vaste zuigmond (optie)
Krachtige water-stofzuiger voor intensief professioneel 
gebruik. Met fijnstof filter, vlottersysteem voor opzuigen 
(chemische) vloeistof, RVS reservoir. Vermogen 3600 W, 
inhoud reservoir 63 liter. 3 motoren (apart schakelbaar).
Inclusief uitgebreide accessoireset.

BUSTER 910KSE
Professionele veeg-zuigmachine voor zowel 

binnen als buiten vegen. TRS techniek. Prestatie tot 
3400 m2/uur. Veegbreedte 90 cm. Met instelbare 

borsteldruk, krachtige zuigmotor. 
Incl. batterijen en lader.

BUSTER 1100TTE
Professionele veeg-zuigmachine met 
verbluffende veegprestatie dankzij TRS 
techniek. Bijzonder stabiel frame met 
“impact proof” PE covers. Voor- en achteruit 
rij-aandrijving. Veegprestatie 5000 m2/uur. 
Veegbreedte 100 cm. Incl batterijen en lader.

POWERSCRUB 50M
Professionele schrob-zuigmachine met superieure 
droogprestatie. Perfecte resultaten door extra hoge 
borsteldruk tot 18 kg. Schrobbreedte 50 cm, zuig-
breedte 80 cm. Prestatie tot 2000 m2/uur. 
Incl. batterijen en lader.

POWERSCRUB R70D
Professionele, compacte opzit schrob-

zuigmachine met eenvoudige, mechanische 
bediening en perfecte reinigingsresultaten! 

Ruime autonomie to maar liefst 5 uur. 
Schrobbreedte 70 cm / zuigbreedte 90 cm. 

Prestatie tot 3850 m2/uur. 
Incl. batterijen en lader. 

POWERJET 150/21
Professionele hogedrukreiniger, 150 bar,  
21 - 23 L/min, radiale hogedrukpomp (INTERPUMP), 
1450 tpm, 400V, reinigingsmiddelreservoir, Stop ‘n Go 
systeem, slanghaspel (optie). Inclusief hogedrukslang 
10 meter, pistool, lans en nozzle.
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Prijzen ex. BTW

OPTIE: 
vaste zuigmond droog
vaste zuigmond nat
vaste zuigmond fijnstof


