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DE NIEUWE MANUELE VEEGMACHINE
VAN KRÄNZLE  COLLY 800

Perfect geveegd zowel binnen als buiten



2

VOORDELEN VAN DE KRÄNZLE COLLY 800
Modern design & praktische eigenschappen

De Kränzle Colly 800 is speciaal ontworpen om op een flexibele manier zowel binnen als buiten te vegen, zonder 
onnodige inspanningen en met perfect resultaat in alle omstandigheden.

Ideaal voor het grondig en snel schoonvegen van voetpaden, opritten en terrassen. 
Ook landbouw- en veeteeltbedrijven, werkplaatsen, handelsruimtes en reinigingsfirma's profiteren van de voordelen van 
de Colly 800. Deze veegmachine is zeer handig in gebruik, ergonomisch ontworpen en is heel efficiënt in het stofvrij 
maken van oppervlakken, zelfs langs kanten en in de hoeken.

ONDERSCHEIDENDE KENMERKEN

Stof wordt vooruit in de bak geveegd (reduceert opwaaiend stof)
Ergonomisch  design en gemak in gebruik
Aanpasbare duwbeugel voor  comfortabel en snel vegen zonder 
onnodige spanning op de rug te zetten 
Reiniginginssysteem voorkomt direct contact met vuil 
Opvangbak is gemakkelijk te legen 
Opvouwbare, traploos in hoogte verstelbare zijborstels 
Grote wielen met rubberen banden voor optimale grip en 
krachtoverbrenging
Gecombineerde harde en zachte borstelharen in stervorm 
Comfortabele, in hoogte verstelbare duwbeugel

Opplooibare duwbeugel voor 
plaatsbesparend opbergen
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GEÏNTEGREERD FREEWHEEL SYSTEEM 

De voorwaartse beweging activeert de centrale borstel en 
de zijborstels. Bij het achterwaarts rijden worden de 
borstels losgekoppeld van het aandrijvingssysteem en 
laten zo toe gemakkelijker en zonder weerstand achteruit 
te rijden. Tegelijk wordt er op die manier voor gezorgd dat 
het opgeveegde vuil in de opvangbak blijft. 

GEMAKKELIJK TE LEGEN OPVANGBAK 

De opvangbak van de Kränzle Colly 800 is gemakkelijk los 
te koppelen en gemakkelijk te legen. Een handig handvat 
om de bak te dragen zorgt ervoor dat er geen direct 
contact nodig is met het opgeveegde vuil. De bak is ook 
zo ontworpen dat deze rechtop kan blijven staan.

PLAATSBESPARENDE OPBERGMETHODE 

De compacte afmetingen van de Colly 800 zorgen voor 
extra bruikbare ruimte. Door de duwbeugel in te klappen 
kunt u de veegmachine in verticale positie zetten en zo 
heel wat plaats besparen.

FLEXIBEL GEBRUIK

De zijborstels van de Kränzle Colly 800 zijn traploos in 
hoogte verstelbaar en kunnen elk apart omhoog geklapt 
worden. Op deze manier krijgt u een op en top flexibele 
veegmachine die perfect aangepast is voor alle 
omstandigheden. De lange borstelharen zorgen bovendien 
voor een perfect resultaat, zelfs in hoeken en kanten.

PERFECT RESULTAAT 

De soepele beweging van de Kränzle Colly 800 samen met 
de afwisselend harde en zachte borstel veegt heel secuur 
stof, sigarettenpeuken, bladeren, kleine plastic of metalen 
voorwerpen op en verzamelt die in de ruime opvangbak.

INNOVATIE OVER DE HELE LIJN !
De Kränzle Colly 800 voor perfecte netheid
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Colly 800
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Technische gegevens

Manueel

2000 m²/u aan 2.5 km/u

Liter

mm²

mm

mm

mm

mm 

mm

Aandrijving

Theoretische reinigingscapaciteit

Opvangbak

Luchtfilter

Afmetingen L / B / H 

Afmetingen verticale positie

Werkbreedte (met 2 zijborstels)

Wielen aandrijving Ø

Cilindrische borstel Ø

Gewicht kg

Art.Nr.

TECHNISCHE DATA KRÄNZLE COLLY 800
Gemakkelijk in gebruik, perfect aangepast aan al uw behoeften

Uw verdeler adviseert u graag verder!

©
 K

rä
nz

le
, A

rt
.N

r. 
30

48
03

-G
B 

/ O
nd

er
 v

oo
rb

eh
ou

d 
va

n 
fo

ut
en

  e
n 

 te
ch

ni
sc

he
 w

ijz
ig

in
ge

n 
.




