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REF 140TA2232

• Mechanische veegmachine: geschikt voor gebruik op diesel, LPG en elektrische heftrucks.
• Ontworpen voor zowel binnen- als buitengebruik (in droge omgeving).
• Verzamelt vuil en stenen.

SMARTSWEEP® VEEGTOEPASSING

Alle 

vervangonderdelen

beschikbaar

®

Maak het uzelf gemakkelijk met de SmartSweep

Technische informatie:

•  Veegbreedte: 1524 mm
•  Hoofdborstel breedte: 965 mm
•  Hoofdborstel diameter: 305 mm
•  Zijborstel diameter: 458 mm
•  Capaciteit opvangbak: 400 kg
•  Inhoud afvalbak: 255 liter
•  Luchtbanden: 136 x 464 mm

•  Max. 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
•  Zwaartepunt, onbelast: 1010 mm
•  Zwaartepunt, belast: 1220 mm

U kunt uw SmartSweep ook uitrusten met een bumperkit: REF 143TA3829

Zo beschermt u niet alleen uw SmartSweep maar ook uw magazijn.

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

Dankzij krachtige magneten bevestigt u de  
bumpers snel en eenvoudig. REF 143TA3853 REF 143TA3854 REF 143TA3829
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Bekijk de 
SmartSweep 

in actie

SMARTSWEEP® VEEGTOEPASSING

Bezoek de website en ontdek de SmartSweep 
via een filmpje, foto’s en technische kenmerken.

www.smartsweep.com
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LAZY SWEEPER® VEEGBORSTEL

Veeg u een weg doorheen stof en vuil

®

Kenmerken 

• Extreem duurzaam: geen bewegende onderdelen die 
kunnen breken.

• Kostenbesparend: beperkte slijtage van de borstels 
voor een lange levensduur – veeg tot 700 km vooraleer 
de borstels vervangen moeten worden!

• Eenvoudig te gebruiken: wordt gemonteerd op het 
voertuig in enkele seconden.

• 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.

Beschikbaar in verschillende types

Lazy Sweeper S
• Een lichtgewicht borstel van hoogwaardige kwaliteit.
• Ideaal voor lichte toepassingen.

Lazy Sweeper M
• Ontworpen voor matig tot intensief vegen.
• De Lazy Sweeper M heeft 8 borstelrijen, geschikt voor 

het industrieel vegen van binnen- en buitenlocaties, 
met geïntegreerde vorkhuls.

Lazy Sweeper L
• Veegborstel voor intensief gebruik met 11 borstelrijen 

voor een maximale veegkracht, geschikt voor de meest 
veeleisende veegtoepassingen.

REF Model Breedte (mm) Rijen borstels Gewicht (kg) Borstel hoogte (mm)

141TA3256 Lazy Sweeper S 1220 5 20 200

140TA9035 Lazy Sweeper M 1520 8 67 280

140TA8360 Lazy Sweeper L 1830 11 109 280

Alle 

vervangonderdelen

beschikbaar

Technische informatie

Bekijk de 
Lazy Sweeper 

in actie
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HYDRO SWEEPER 

Kenmerken 

• Borstelrol volledig ingekapseld: stofvrij werken 
gegarandeerd.

• Ingewerkte aandrijving van de hoofdborstel en de 
zijborstel.

• Hoofdborstelrol (1550 mm werkbreedte) pendelend 
opgehangen.

• Borstelrol v-vormig (betere vulling vuilverzamelbak).
• Alle functies met 1 dubbelwerkend ventiel te bedienen.

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

Watertank 200 l
• 5 waterjets

3-dimensionele losse ophanging 
• Max. vorkensectie: 165 x 55 mm
• Min. afstand tussen de vorken: 380 mm 

Technische informatie 

• Breedte: 1550 mm
• Diameter hoofdborstel: 530 mm
• Gewicht: 390 kg
• Bedrijfsdruk: max. 180 bar
• Oliestroom: min. 15 l/minuut

REF Omschrijving

138TA4373 met watersproeisysteem 12 V

138TA4374 met watersproeisysteem 24 V

138TA4545 zonder watersproeisysteem

Uw ideale partner voor stofvrij schoonmaken

De Hydro Sweeper is een attachment voor uw heftruck waarmee 
u via een watersproeisysteem uw vloer kan reinigen. 
U kunt deze eenvoudig en snel monteren op de meeste 
heftrucks. Bovendien zijn de borstels hydraulisch aangedreven 
en wordt de vuilverzamelbak hydraulisch geledigd.

Alle 

vervangonderdelen

beschikbaar
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MAGNETIC SWEEPER

Elimineer spijkers • Elimineer schroot • Voorkom lekke banden

REF Lengte Bodemspeling

107TA6256 915 mm 25-75 mm

107TA6257 915 mm 25-125 mm

Kenmerken 

• Duurzame magneten van hoge kwaliteit
•  Ontworpen voor intensief gebruik en voor alle 

doeleinden.
•  Elimineer ijzer- en staalafval op werkvloeren, terreinen, 

laadrampen en -kaaien.
•  Ontworpen met het oog op een eenvoudige montage 

op trekkers, heftrucks, etc.
•  Uitermate geschikt voor gebruik op locaties waar 

schroot schade kan veroorzaken aan banden, uitrusting 
en/of personeel.

•  Vervaardigd uit permanente magneten van hoge 
kwaliteit in een aluminium behuizing.

•  Exclusief isolatieproces voorkomt interne schade bij 
impact.

Technische informatie

•  De magneten zijn bevestigd aan een stalen frame.
•  1/2” oogbouten bevestigd aan stalen binnenframe.
•  1/2” aluminium afsluitkappen bevestigd met 

spanstiften.
•  Gewicht: 17,50 kg.

2 beschikbare types: voor montage op de vorken of 
onder het tegengewicht

Type 1 (voor montage onder het tegengewicht)

REF Lengte Breedte Hoogte

143TA3830 1200 mm 80 mm 150 mm

Type 2 (voor montage op de vorken)
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MAXI SWEEPER

Kenmerken:

•  Ingebouwde hydraulische motor.
•  Basis is een gegalvaniseerde schepbak met een mes uit slijtvast 

HB400-staal dat gemakkelijk aangekleefde grond afschraapt.
•  Grote opvangcapaciteit. 
•  Gemakkelijk leeg te maken door uitkippen van de opvangbak.
•  Hoogteregeling van veegborstel door 2 steunpoten in de bak.
•  Borstel in kunststof of gemengd kunststof/staal.

Technische informatie 

REF Breedte borstel

141TA5221 1800 mm

141TA5222 2000 mm

141TA5223 2200 mm

141TA5224 2400 mm

141TA5225 2600 mm

141TA5226 2800 mm

REF Breedte borstel

141TA5215 1800 mm

141TA5216 2000 mm

141TA5217 2200 mm

141TA5218 2400 mm

141TA5219 2600 mm

141TA5220 2800 mm

Veegborstel voor Manitou verreiker

Efficiënte en snelle oplossing  
voor het schoonmaken van werkvloeren  
en grote oppervlaktes. 

Type 1 - Materiaal borstel: kunststof Type 2 - Materiaal borstel: gemengd kunststof/staal

Alle 

vervangonderdelen

beschikbaar

De Maxi Sweeper en alle onderdelen zijn ook beschikbaar voor andere merken. 



8

CATALOOG ‘REPLACEMENT PARTS FOR SCRUBBERS & SWEEPERS’

TVH@TV: BEKIJK ONZE PRODUCTFILMPJES!

Ga naar downloads op www.tvh.com 
om alle catalogen, product specials en filmpjes terug te vinden. 

© 09-2014 - TVH®, SmartSweep® en Lazy Sweeper® zijn gedeponeerde handelsmerken. TVH is een leverancier van reserveonderdelen en accessoires voor de vervolgmarkt, geschikt voor het onderhoud 
en de herstelling van OEM-apparatuur. Foto’s en afbeeldingen dienen enkel ter identificatie. Alle verkopen zijn onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden op www.tvh.com/avv.

Deze cataloog geeft u een handig overzicht van onze oplossingen en 
onderdelen voor veeg- en schrobzuigmachines. 
U vindt gedetailleerde info over de beschikbare onderdelen voor meer 
dan 118 machinetypes van 13 machinemerken waaronder 
Tennant, Advance, Hako en Nilfisk.

Bestel uw gratis exemplaar: REF 20769251

Bekijk deze cataloog online bij 
downloads op www.tvh.com.

Wij willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden. Daarom maken wij filmpjes over 
onze producten en diensten die wat extra uitleg kunnen gebruiken. Zo krijgt u een nog 
beter overzicht van wat wij u kunnen bieden. 
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