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Dé veegprofessional
KS 650 IBC



Makkelijker kunnen we vegen niet maken

Binnen of buiten: de veegmachine KS 650 IBC verwijdert vuil en stof van harde vloeren 
waar u maar wilt. Daarnaast is met de optioneel verkrijgbare Tapijt-set ook tapijtreini- 
ging mogelijk. De KS 650 IBC is zeer wendbaar. Dankzij de rijaandrijving is de KS 650 IBC  

comfortabel om achter te lopen. De veegmachine is met een veegsnelheid 
van 5 km / uur uiterst efficiënt. De KS 650 IBC is batterij-aangedreven en heeft  

een geïntegreerd laadapparaat. Dat betekent geen uitstoot in het milieu.  
In elk opzicht dus een schone zaak!

KS 650 IBC
Art. Nr. 065.000
Technische gegevens

Vermogen 750 W / 12 V

Inhoud vuilopvangbak 35 liter

Max. gewicht vuilopvangbak 25 kg

Aandrijving traploos

Gewicht incl. batterij 122 kg

Theor. veegprestatie m/z. 
zijborstel

3525 m2/uur
2525 m2/uur

Veegbreedte incl. zijborstel 71 cm

Veegsnelheid  5.0 km/uur

Afmetingen l / b / h 110 / 71 / 72 cm

Ook het vuil langs kanten wordt eenvoudig verwijderd. KS 650 IBC is ideaal voor het vegen van o.a. magazijnen.



De belangrijkste voordelen 

–  Hoge veegprestatie door de grote hoofdborstel

–  Maximale vulling van de vuilopvangbak door 
het “over-de-kop”-systeem

–  Ruime overlapping van de zijborstel in bochten

–  De vuilopvangbak is zeer eenvoudig te ledigen

–  Duwbeugel kan eenvoudig naar voren geklapt 
worden om vuilopvangbak uit te nemen

–  De rijaandrijving maakt de KS 650 IBC  
comfortabel in gebruik

–  Onderhoudsvrije batterij oplaadbaar met  
het geintegreerde laadapparaat

–  Robuuste constructie met stalen frame

–  Optie: Tapijt-set voor effectieve tapijtreiniging

Perfecte veegprestatie van middelgrote oppervlakken 
(buiten).

De binnenkant van de 
machine.

Vuilopvangbak is eenvoudig 
te dragen.

Plaatfilter is eenvoudig te 
bereiken /onderhouden.

By-pass klep voor het 
onderbreken van afzuiging 
bij opzuigen vochtig/nat 
vuil.

Eenvoudig opladen van de 
batterij met het geïntegreer-
de laadapparaat.

Batterij-indicator /ontlaadin-
dicator. De ontladingsbevei-
liging gaat het compleet 
leegtrekken van de batterij 
tegen,

Hendel om de zijborstel 
omhoog/omlaag te 
bewegen.

Het reinigen van de filter 
door het op en neer 
bewegen van de hendel.

De vuilopvangbak is zeer 
makkelijk uit te nemen.
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Hoofdkantoor Henau

Cleanfix Reinigungssysteme AG  
Stettenstrasse
CH-9247 Henau-Uzwil/SG 
Tel. +41 71 955 47 47
Fax +41 71 955 47 60
info@cleanfix.com

Benelux 

Cleanfix Benelux B.V. 
De Scheper 255
5688 HP Oirschot
Tel: + 31 (0)499 55 00 33
Fax: + 31 (0)499 55 00 60 
info@cleanfix.nl
www.cleanfix.nl

The house of cleaning

Wordt geleverd inclusief:
 Geïntegreerd laadapparaat
 Ontladingsbeveiliging
 
Accessoires
065.091 OPTIMA batterij 12 V / 55 Ah
065.010 Tapijt-set

Tapijtreiniging is ook mogelijk met KS 650 IBC.

Optioneel: Tapijt-set voor het reinigen van tapijt.
1. Wiel compleet
2. Stoffilter
3. Stootranden
4. Beugel compleet
5. Microschakelaar met kabelaansluiting
6. Diverse bevestigingsmaterialen


