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KRACHTIGE EN 
EFFICIËNTE 
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Innovatie ontmoet perfectie
Sinds 1835 staat ons bedrijf voor constante innovatie en topkwaliteit – 
Made in Germany. Wij ontwikkelen hoogwaardige, kwalitatieve produc-
ten uit de praktijk voor de praktijk. We streven ernaar om optimaal te 
voldoen aan uw verwachtingen van een perfect product.

Gemaakt voor de eeuwigheid
Wij vervaardigen producten die met hun prestaties, duurzaamheid en 
betrouwbaarheid de norm zetten. Onze reinigingsmachines, hakselaars, 
verticuteermachines en frontmaaiers zijn ontworpen voor intensief 
gebruik en verlichten uw werk met tal van slimme functies.

Op het platteland van Leer in het Duitse Nedersaksen, waar de wortels van Remarc liggen, moest je altijd al wat slimmer 
uit de hoek komen om de ‘grote jongens’ bij te houden. En dus voegen we aan onze ontwerpen altijd iets extra toe op het 
vlak van ideeën, materialen en vakmanschap, en natuurlijk onze passie.

VOORUITSTREVEND 

SINDS  1835



Kom meer te weten over Remarc en onze innova-
tieve producten, die het werk voor professionele 
gebruikers en veeleisende hobbytuiniers verlichten. 
Bezoek ons online op  www.remarc.be 
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Gepoedercoate oppervlakken – robuust 
en duurzaam 
Wij voorzien al onze producten van een bijzonder resistente dubbele 
poedercoating en maximale corrosiebescherming met een titanium-/
zirkoonprimer. Het resultaat is een perfecte, langdurige oppervlakte-
bescherming voor producten die dag in, dag uit worden gebruikt onder 
de zwaarste omstandigheden.

Moderne aandrijftechniek –
milieuvriendelijk en doeltreffend 
Of ze nu werken op elektriciteit uit het stopcontact, op batterijen of 
benzine, we gebruiken alleen de modernste aandrijftechniek met de 
best mogelijke motorisering voor onze apparaten. Hierdoor werken ze 
bijzonder stil, milieuvriendelijk en doeltreffend.

DE GESCHIEDENIS VAN REMARC

Cramer wordt Remarc
Waarom hebben we besloten om van naam te veranderen? Omdat we met de nieuwe naam op de markt een synoniem voor topkwaliteit willen 
vestigen. Alle Remarc-producten worden gekenmerkt door een grote gebruikswaarde, hoge duurzaamheid, absolute robuustheid en de ‘Made in 
Germany’-kwaliteit.

Veegmachine KM 80 G
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Innovatieve kracht gedurende 3 eeuwen
Als een technologiebedrijf zich sinds 1835 staande heeft weten te houden en van de 
19e tot de 21e eeuw dynamisch is gegroeid, dan kun je ervan uitgaan dat dat bedrijf in 
staat is om te veranderen en de innovatieve kracht heeft om die verandering actief vorm 
te geven. Ons in Leer gevestigde productiebedrijf voor tuinmachines is in particuliere 
handen en wordt geleid door de zesde generatie. De formule voor ons blijvend succes is 
altijd aan de top blijven op het vlak van technologie en kwaliteit.

MEER DAN 185 JAAR 

KNOWHOW EN PASSIE

Koploper op het gebied van 
techniek en kwaliteit met 
traditie
Wat in de 19e eeuw begon als een smederij in 
Wörde, werd in 1920 een ontwikkelings- en produc-
tiebedrijf in Leer met grootschalige serieproductie 
voor steenkorenmolens.

Innovatieve ideeën uitgevoerd 
met solide vakmanschap
Vanaf 1946 won de productie van landbouwmachines 
zoals hooiblazers, hakselaars en aardappelpoot-
machines aan belang. Onze eerste zelfontwikkelde 
volautomatische aardappelpootmachine werd een 
wereldwijd verkoopsucces.

2021: De partners Sandra en Andreas Bruns
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1835 - 2022

VANDAAG
Kwaliteitsgarantie ‘Made in  
Germany’
Het innovatieve ontwikkelingsteam van Remarc ontwerpt 
met de modernste 3D-CAD-systemen de ‘Made in  
Germany’ topkwaliteit waar de vakhandel en de  
gebruikers naar op zoek zijn. Die worden dan rechtstreeks 
in Leer vervaardigd. Een volautomatisch lasersnijsysteem 
en poedercoating garanderen optimale rand- en corrosie- 
bescherming. Sinds de eerste windmolenlagers meer dan 
175 jaar geleden is de allernieuwste, milieuvriendelijke 
technologie onlosmakelijk met Remarc verbonden.

Tuintechniek op  
professioneel niveau
Vanaf het einde van de jaren 70 vloeide onze 
succesvolle huidige bedrijfsactiviteit voort uit de 
ontwikkeling van de hakselaarstechniek voor zowel 
de land- als tuinbouw. Het resultaat is tuingereed-
schap voor veeleisende gebruikers. Hakselaars, 
verticuteermachines, universele zuigers, veegma-
chines en zitmaaiers met de Tourno King Size als 
topklassemodel overtuigen sindsdien ambitieuze 
hobbytuiniers, maar ook professionele tuiniers 
en landschapsarchitecten met hun kenmerken: 
robuust, een lange levensduur en hoge bedrijfsze-
kerheid in combinatie met weinig onderhoud.

2021: De partners Sandra en Andreas Bruns

DE GESCHIEDENIS VAN REMARC
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Innovatieve productie
Onze constructeurs volgen machines op vanaf het prille idee tot de 
serieproductie. Daartussen vinden heel wat testrondes en metingen 
plaats. Dankzij moderne machines kunnen we braamvrij laseren 
zonder oxidehuid. In combinatie met de poedercoating uit epoxyhars 
en polyester levert dat een stevige buitenlaag op, die ook bestand is 
tegen gebruik in winterse omstandigheden.

Tot op de millimeter afgesteld
Twee lasrobots werken met een constante kwaliteit, die bijzonder 
belangrijk is voor de nauwkeurige vervaardiging van de turbines en 
hakselschijven. Veel draaiende onderdelen worden door ons nog eens 
extra uitgebalanceerd. Onze klanten stellen de duurzame en robuus-
te machines uit Leer op prijs. Vaak zijn ook na jarenlang gebruik de 
juiste vervangstukken nog verkrijgbaar. Lijsten van vervangstukken en 
handleidingen kunt u downloaden op onze website www.remarc.be.

REMARC 

MACHINEFABRIEK

Van Noord-Duitse makelij
Sinds 1835 produceren we kwalitatief hoogstaand tuingereedschap 
in onze productiehallen in Leer, in het mooie Oost-Friesland. Daarbij 
hechten we er veel belang aan met leveranciers uit de streek te wer-
ken. Want dat resulteert in hoge kwaliteit en korte transportroutes.
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Tuinmachines moeten geluids- en trillingsniveaus respecteren. Onze machines voldoen aan die niveaus 
of blijven eronder en ze worden regelmatig gecontroleerd. De gegevens hierover vindt u in de gebruiks-
aanwijzingen of op onze website www.remarc.be.

GELUIDS- EN TRILLINGSNIVEAUS

DE GESCHIEDENIS VAN REMARC

KWALITEITSGARANTIE 
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Hakselaar Kompostmeister 2.4
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Frontmaaier Tourno King Size 4WD

INNOVATIEVE 

ALLROUNDERS
VOOR ELK OPPERVLAK



De riemschijven moeten altijd op 
elkaar afgestemd zijn zodat de V-riem 
niet wegspringt.

Zodra het maaidek zich aan de vorm 
van het terrein aanpast, is de uitlijning 
van de V-riem niet meer gegarandeerd 
en zou de V-riem er normaal  
afspringen.

Twee geleiderollen met kogellagers 
zorgen voor de uitlijning van de V-riem, 
zelfs als de grond oneffen is.

Protect Belt System
Maaien op oneffen terrein is niet alleen moeilijk, het brengt ook het risico met zich mee dat de V-riem loskomt van de maaier. Daarom heeft  
Remarc voor de TOURNO-frontmaaiers het Protect Belt System ontwikkeld. Dat zorgt ervoor dat het maaidek zich tijdens het werk tot 18 cm aan 
de vorm van het terrein aanpast en dat de V-riem altijd optimaal aangespannen blijft.
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Elektrische hoogteverstelling 
van het maaidek

Tank van 8,5 l om 
langer door te 
werken

Elektrische 
hefinrichting voor 
de werktuigen

Vierwiel- 
aandrijving 

Ledkoplamp

Elektrische stuurbekrachtiging

Beschermings-
systeem voor de 
V-riem

Hendel om tijdens het rijden te 
wisselen tussen mulchen en uitworp

Luchtgeveerde stoel met 
ingebouwde compressor

Afbeelding: Tourno King Size Servo

DE OPLOSSING VAN REMARC voor moeilijk terrein

In het TOURNO-assortiment van Remarc maken zowel de GT- als de King Size-modellen indruk met hun buitengewone veel-
zijdigheid. Die wordt mogelijk gemaakt door een ingenieus modulair concept, bestaande uit een zitvoertuig, aangedreven 
door een krachtige motor van professionele kwaliteit, en diverse eenvoudig te monteren hulpstukken. Zo bouwt u de 
TOURNO-modellen in een handomdraai om van frontmaaier tot veegmachine, sneeuwruimer, verticuteermachine,  
transporter en zoveel meer. Kortom: de TOURNO’s zijn echte allrounders.

REMARC FRONTMAAIERS EN TOEBEHOREN

REMARC FRONTMAAIERS EN TOEBEHOREN

Veel meer dan alleen grasmaaien
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Artikelnummer: 1428080
TOURNO GT 2 WD

Artikelnummer: 1428081 
TOURNO GT 4 WD

+  Dankzij Protect Belt past het maaidek zich tijdens het werk tot 18 cm aan de vorm van het terrein 
aan.

+  1-cilinder 4-takt-motor uit de Ex-serie combineert krachtige stille werking met laag verbruik.

+  De 4 WD-vierwielaandrijving die we hebben ontwikkeld, biedt ook meer grip op moeilijk terrein en glad-
de ondergronden.

+  Dankzij Protect Belt past het maaidek zich tijdens het werk tot 18 cm aan de vorm van het terrein aan.
+  1-cilinder 4-takt-motor uit de Ex-serie combineert krachtige stille werking met laag verbruik.

Ergonomische zitting met vering tegen de trillingen en hoge rugleuning | 2 WD-voorwielaandrijving | 
Beschermingssysteem voor de V-riem | Servicepositie voor reiniging, messenwissel en onderhoud | 
Brandstoftank van 8,5 l voor langer gebruik

Ergonomische zitting met vering tegen de trillingen en hoge rugleuning | vierwielaandrijving |  
Beschermingssysteem voor de V-riem | Servicepositie voor reiniging, messenwissel en onderhoud | 
Brandstoftank van 8,5 l voor langer gebruik

Motor Briggs & Stratton 3130 Ex
1-cilinder 9,6 kW / 13 pk / 3.600 t/min.

Afmetingen exclusief  
maaidek (L/B/H) 185/87/110 cm

Afmetingen inclusief  
maaidek (L/B/H) 217/96/110 cm

Start E-Start
Aandrijving Hydrostatische voorwielaandrijving
Gewicht 200 kg

Motor Briggs & Stratton 3130 Ex
1-cilinder 9,6 kW / 13 pk / 3.600 t/min.

Afmetingen exclusief  
maaidek (L/B/H) 185/87/110 cm

Afmetingen inclusief  
maaidek (L/B/H) 217/96/110 cm

Start E-Start
Aandrijving Hydrostatische vierwielaandrijving
Gewicht 212 kg

SnelheidTankinhoudVermogen

6 km/u8,5 l9,6 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

TOURNO GT:  
KRACHTIG EN COMFORTABEL MAAIEN

Met de TOURNO GT kunt u elk type gazon snel aanpakken, hoe groot het ook is. Hij is uitgerust met een Briggs & Stratton-motor en heeft veel door-
dachte comfortfuncties die u helpen om elke klus moeiteloos te klaren. Zo wordt tuinieren een echt plezier!

Tankinhoud SnelheidVermogen

8,5 l 6 km/u9,6 kW

exclusief maaidek

exclusief maaidek
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Grasmaaien perfectioneren
met origineel toebehoren van Remarc

TOURNO GT TOEBEHOREN:  
MAAKT VAN DE MAAIER EEN MULTITALENT

De TOURNO GT is een echt werkpaard rond het huis en in de tuin. U kunt hem naar keuze uitrusten met een mulchmaaidek van 90 cm,  
een veegborstel of een sneeuwschuiver. Met de GT Trailer tovert u hem om tot een kleine transporter.

REMARC FRONTMAAIERS EN TOEBEHOREN

Artikelnummer: 1428086
MAAIDEK 90 GT

Artikelnummer: 1428083
VEEGMACHINE GT

Artikelnummer: 1428072
OPVANGBAK GT

Werkbreedte 90 cm
Gewicht 30 kg
Maaihoogte 30 tot 65 mm
Mulchset Vastgeschroefd

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte 100 cm
Borsteldiameter 300 mm

Inplanting borstel polypro-
pyleen 12 x 1

Centrale zijdelingse 
verstelling Ja

Werksnelheden 2 (voor stof of sneeuw)
Gewicht 48 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

+  Resistente maaiaandrijving via V-riem.
+  Aanpassing aan het terrein: zo komt het maaidek 

niet krom te staan en verslindt het oneffenheden.

+  Om vlot bladeren, vuil en sneeuw te verwijderen van 
paden en grote oppervlakken.

+  Borstel (zwenkbereik): instelbaar (links, midden, 
rechts).

+  Veegmachinetoebehoren

Breedte 103 cm 
Gewicht 13 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer: 1428076
GT TRAILER

Draaglast 150 kg
Afmetingen (L/B/H) 126/79/63 cm
Gewicht 35 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

+  Tovert de TOURNO GT om tot een kleine 
transporter: openklapbaar laadplatform uit 
aluminium traanplaat van hoge kwaliteit.

Artikelnummer: 1428079
SNEEUWSCHUIVER GT

Werkbreedte 100 cm 
Klapmechanisme Ja
Afmetingen (L/B/H)  32/100/38 cm (zonder handvat)
Gewicht 32 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

+  Dankzij het klapmechanisme wijkt de 
sneeuwschuiver automatisch uit als er 
een hindernis opduikt.

+  U kunt de sneeuwschuiver eenvoudig 
draaien vanaf de bestuurdersstoel.
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TOURNO KING SIZE SERVO

Artikelnummer: 1428087
TOURNO KING SIZE 4 WD SERVO

+  De vierwielaandrijving die we hebben ontwikkeld, biedt ook meer grip op 
moeilijk terrein en gladde ondergronden.

+  Dankzij Protect Belt past het maaidek zich tijdens het werk tot 18 cm aan de 
vorm van het terrein aan.

+  Hydrostatische vierwielaandrijving met stuurbekrachtiging.

Luchtgeveerde stoel met ingebouwde compressor en hoge rugleuning |  
vierwielaandrijving | Beschermingssysteem voor de V-riem | Hendel om tijdens 
het rijden te wisselen tussen mulchen en uitworp | Elektrische hoogteverstelling 
van het maaidek | Brandstoftank van 8,5 l voor langer gebruik | Ledkoplamp

SnelheidTankinhoudVermogen

8,5 km/u8,5 l15,5 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor HONDA GXV 630 / 2-cilinder /  
15,5 kW / 20,8 pk / 3.300 t/min.

Afmetingen (L/B/H) 
exclusief maaidek 204,5/85/122 cm

Afmetingen (L/B/H) 
inclusief maaidek 244/126/124 cm

Starter E-Start

Aandrijving
Hydrostatische vierwielaandrijving 
met stuurbekrachtiging en Hydro 
Gear HD-assen

Gewicht 305 kg

exclusief maaidek

TOURNO KING SIZE:  
UNIEKE PRESTATIES EN VEELZIJDIGHEID

TOURNO King Size, dat zijn de ultieme werktuigdragers van Remarc. Het zijn complete allrounders die zowat alles kunnen: maaien, mulchen,  
verticuteren, vegen, sneeuw ruimen, lasten transporteren en het gazon besproeien. Ze beschikken over een nog sterkere motor dan de TOURNO  
GT-modellen en voeren het werk dus nog sneller en doeltreffender uit. U hebt de keuze tussen de TOURNO King Size 2 WD met voorwielaandrijving, 
de King Size 4 WD met vierwielaandrijving, en de King Size 4 WD Servo.

Artikelnummer: 1428088
DS-MAAIDEK 115

+  Elektrische maaihoogteverstelling  
comfortabel vanaf de bestuurdersstoel.

Werkbreedte: 115 cm | Mulchkit te activeren  
via hendel | Gewicht: 78 kg

Artikelnummer: 1428089
DS-MAAIDEK 135

+  Elektrische maaihoogteverstelling  
comfortabel vanaf de bestuurdersstoel.

Werkbreedte: 135 cm | Mulchkit te  
activeren via hendel | Gewicht: 85 kg
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Artikelnummer: 1428084 
TANDEM TRAILER

Draagvermogen 300 kg
Afmetingen (L/B/H) 173/93/80 cm
Laadoppervlak (L/B) 82/125 cm
Gewicht 130 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Aanhangwagen met tandemchassis om  
uitstekend in hetzelfde spoor te blijven.  
Het laadplatform is groot genoeg voor een 
europalet van 80 x 120 cm.

Artikelnummer: 1428096 
QUATTRO TRAILER

Draagvermogen 200 kg
Afmetingen (L/B/H) 149/92/73 cm
Laadoppervlak (L/B) 82/95 cm
Gewicht 80 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Zeer compacte en wendbare aanhangwagen. 
Dankzij de vier naast elkaar geplaatste grote 
wielen bedwingt u ook moeilijk begaanbaar 
terrein.

Artikelnummer: 1428069 
TOURNO KING SIZE 4 WD

+  De vierwielaandrijving die we hebben ontwikkeld, biedt ook meer grip op  
moeilijk terrein en gladde ondergronden.

+  Dankzij Protect Belt past het maaidek zich tijdens het werk tot 18 cm aan de 
vorm van het terrein aan.

+  2-cilinder-motor met Low-Noise-uitlaat.

Ergonomische zitting met vering tegen de trillingen en hoge rugleu-
ning | Vierwielaandrijving | Beschermingssysteem voor de V-riem | 
Hendel om tijdens het rijden te wisselen tussen mulchen en uitworp | 
Elektrische hoogteverstelling van het maaidek | Brandstoftank van 
8,5 l voor langer gebruik | Ledkoplamp

SnelheidTankinhoudVermogen

8,5 km/u8,5 l15,5 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor HONDA GXV 630 / 2-cilinder / 15,5 
kW / 20,8 pk / 3.600 t/min.

Afmetingen (L/B/H) 
exclusief maaidek 204,5/85/116 cm

Afmetingen (L/B/H) 
inclusief maaidek 244/126/116 cm

Start E-Start

Aandrijving Hydrostatische vierwielaandrijving 
en Hydro Gear HD-assen

Gewicht 273 kg

Artikelnummer: 1428068 
TOURNO KING SIZE 2 WD

+  Dankzij Protect Belt past het maaidek zich tijdens het werk tot 18 cm aan de 
vorm van het terrein aan.

+  2-cilinder-motor met Low-Noise-uitlaat.

Ergonomische stoel met vering tegen de trillingen en hoge rugleuning |  
2 WD-voorwielaandrijving | Beschermingssysteem voor de V-riem | Hendel 
om tijdens het rijden te wisselen tussen mulchen en uitworp | Elektrische 
hoogteverstelling van het maaidek | Brandstoftank van 8,5 l voor langer 
gebruik | Ledkoplamp

Motor HONDA GXV 630 / 2-cilinder / 15,5 
kW / 20,8 pk / 3.600 t/min.

Afmetingen (L/B/H) 
exclusief maaidek 204,5/85/116 cm

Afmetingen (L/B/H) 
inclusief maaidek 244/126/116 cm

Start E-Start

Aandrijving Hydrostatische voorwielaandrij-
ving en Hydro Gear HD-assen

Gewicht 268 kg

Tankinhoud SnelheidVermogen

8,5 l 8,5 km/u15,5 kW

TECHNISCHE GEGEVENS
exclusief maaidek

exclusief maaidek

REMARC FRONTMAAIERS EN TOEBEHOREN

Artikelnummer: 9958579
ELEKTR. KIEPSYSTEEM

Optioneel elektrisch kiepsysteem voor de Tandem Trailer.  
Het is mogelijk om een reeds aangekochte Tandem Trailer hiermee 
uit te rusten.
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TOURNO KING SIZE TOEBEHOREN:  
MAAKT VAN DE ZITMAAIER EEN ALLROUNDER

Met het toebehoren van Remarc worden de TOURNO-zitmaaiers het hele jaar door inzetbaar. In de lente trekken ze bv. een verticuteermachine om 
het gazon te beluchten, in de zomer besproeit u met de Aqua Trailer droge oppervlaktes, in de herfst maakt de veegborstel voetpaden schoon, en in 
de winter maakt de sneeuwschuiver de weg vrij. Dat is pas veelzijdigheid! Met een eenvoudig te bedienen hendel kan de bestuurder op elk moment 
– ook tijdens het rijden – bepalen of het gras zoals gewoonlijk gemulcht of meteen uitgeworpen moet worden. Gewoon de hendel overhalen en 
klaar.

Artikelnummer: 1428085
VEEGMACHINE

Artikelnummer: 1428095
SNEEUWSCHUIVER

Artikelnummer: 1428042
WINTER TRAILER

Artikelnummer: 1429414

VERTICUTEERMACHINE   
CARA 60 T

Artikelnummer: 1429469
BLADCONTAINER

Werkbreedte 100 cm
Borsteldiameter 300 mm

Inplanting borstel  
polypropyleen 12 x 1

Centrale zijdelingse 
verstelling Ja

Werksnelheden 2 (voor stof of sneeuw)
Gewicht 45 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte 120 cm
Klapmechanisme Ja
Looprollen Ja
Rubberstrip Ja
Gewicht 44 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Strooibreedte 100 cm
Capaciteit (zout) 35 kg

Bereik (zout) 4 km (volgens instelling) voor zout 
of granulaat

TECHNISCHE GEGEVENS

+  Om vlot bladeren, vuil en sneeuw te verwijderen van 
paden en grote oppervlakken.

+  Borstel (zwenkbereik): instelbaar (links, midden, 
rechts).

+  Breed oppervlak om snel sneeuw te  
ruimen.

+  Met handbeugel voor comfortabele  
bediening vanaf de stoel.

+  Borstel (zwenkbereik): instelbaar  
(links, midden, rechts).

+  Met de combinatie van sneeuwschuiver 
en strooiwagen worden winterse werk-
zaamheden heel eenvoudig en grondig.

+ Ideaal om aan zitmaaiers te hangen.
+  Met asymmetrische trekdissel voor verti-

cuteren zonder randen.

+  Onontbeerlijk bij herfstwerkzaamheden.
+  Extreem grote capaciteit, ideaal om in 

combinatie met de universele zuiger LS 
4000 VLG snel bladeren en vuil uit de weg 
te ruimen.

Geschikt opzetstuk voor 
onze Tandem Trailer Ja

Capaciteit 1.240 l
Ideale aanvulling op 
bladzuiger Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

Bladzuiger is niet inbegrepen

Artikelnummer: 1428071

OPVANGBAK KING SIZE

Veegmachinetoebehoren, 103 cm breed, 13 kg

Motor HONDA GP 160
Afmetingen (L/B/H) 132/82/97 cm
Gewicht 65 kg

Klepsels

42
WerkbreedteVermogen

53 cm3,6 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

Zie pagina 57 voor meer info.
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+  Ideaal om hoge grassen op weides te mulchen.

+  Ideaal om bestrating te reinigen.

+  Voor zitmaaiers van uiteenlopende merken.
+  Het aanbouwframe is niet inbegrepen in de 

prijs. Mogelijke aanpassingen en prijzen op 
aanvraag.

+  Dankzij het klapmechanisme wijkt de sneeuw-
schuiver automatisch uit als er een hindernis 
opduikt.

+  Via een hendel kunt u de sneeuwschuiver 
comfortabel oppikken en draaien vanuit de 
bestuurdersstoel.

MULCHER VOOR HOOG GRAS 
AP 90

ONKRUIDBORSTEL

UNIVERSELE  
SNEEUWSCHUIVER

Artikelnummer: 1428058

Artikelnummer: 1428082

Artikelnummer: 1609001

Artikelnummer: 1428078

Artikelnummer: 1428097

AQUA TRAILER

BLADBLAZER VOOR KING SIZE

Tankinhoud 300 l
Waterpomp HONDA WX 10 K1
Pompvermogen 0,72 kW (0,98 pk) bij 7.000 t/min.
Pompcapaciteit 140 l/min., max. druk: 3,6 bar
Afmetingen (L/B/H) 180/90/120 cm
Gewicht 105 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte 84 cm
Afmetingen (L/B/H) 125/98/37 cm
Gewicht 73 kg

Borstels 2 borstelkoppen met elk 10 met 
kunststof overtrokken stalen 
borstelelementen

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte 120 cm
Klapmechanisme Ja
Afmetingen (L/B/H) 43/120/43 cm (zonder handvat)
Gewicht 34 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

+  Mobiel bewateringssysteem met watertank van 
300 liter en krachtige waterpomp van Honda. 
Overal handig waar geen wateraansluiting voor-
handen is.

+  Hoogste turbinevermogen om ook hardnekkig vuil 
snel te verwijderen. 

+  U bevestigt hem met slechts enkele handelingen aan 
de voorkant van de TOURNO King Size.

Zie de Tourno King Size zit-
maaier met bladblazer aan 
het werk. Scan gewoon de 
QR-code!

Afmetingen (L/B/H) 75/111/48 cm
Gewicht 50 kg

Blaasmond Verstelbaar (links, vooraan, rechts) 
in 21 posities (180°).

Werkbreedte 90 cm
Afmetingen (L/B/H) 88/108/56 cm
Y-messen 56 stuks
Gewicht 71,8 kg

Maaihoogteverstelling Zonder extra materiaal verstelbaar 
in 3 posities

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

DraaibaarLuchtsnelheid

180°217 km/u

REMARC FRONTMAAIERS EN TOEBEHOREN

Het aanbouwframe is niet inbegrepen in de prijs. Mogelijke aanpassingen en 
prijzen op aanvraag.

Zie pagina 40/41 voor meer info over het verwijderen van onkruid.
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Universele zuiger LS 5000 G

EFFICIËNTER DAN 

OOIT BLADEREN 

VERZAMELEN!



Wielen met vrijloopdifferentieel en 
stalen velgen zodat het werk met de 
bladzuigers op wieltjes loopt.

Open gewoon de rits om de luchtdoor-
laat te verhogen en zo de zuigpresta-
ties te verbeteren.

Hendel overhalen en dankzij gepaten-
teerde XP-ledigingstechnologie het 
opvangreservoir wegnemen. Bij het 
verwijderen wordt de motor automa-
tisch uitgeschakeld.

Dankzij de brede profielen van de aan-
drijfwielen.

+ DIFFERENTIEEL

+ OPVANGZAK

+ OPVANGRESERVOIR

+  GESCHIKT VOOR ELK 
TERREIN
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De universele zuiger van Remarc wordt gekenmerkt door voortreffelijke zuigkracht bij een zeer laag geluidsniveau. Met 
acht modellen en uitgebreide accessoires zijn ze er voor elke toepassing: om bladeren en afval – van sigarettenpeuken tot 
bierblikjes – te verzamelen, voor particulier of professioneel gebruik. Gegarandeerd geen vuiltje meer te bespeuren.

Brede aandrijfwielen 
met kogellagers

Zwenkwielen 

Beschermschroef tegen slijtage

Meerdere opties voor de 
opvangzak

Eenvoudige hoogtever-
stelling op de duwboom

‘Silent Wings’- 
turbine

Dust Cover als bescherming tegen stof  
en lawaai (verkrijgbaar als toebehoren)

Wielrem kan ge-
doseerd worden 
met remhendel

REMARC UNIVERSELE ZUIGERS

VOORDELEN VAN REMARC

REMARC UNIVERSELE ZUIGERS
Weinig lawaai, veel resultaat

XP-MODELREEKS:



Artikelnummer: 1429498
LS 3500

+  Twee axiaal en radiaal draaibare zwenkwielen zorgen 
voor grote wendbaarheid.

+  Zuigmond rechtstreeks in hoogte verstelbaar met de 
stuurbeugel.

Wielen op naaldlagers | Parkeerrem | Gemakkelijk toegan-
kelijke hoogteverstelling | Meerdere opvangzakopties, zie 
lijst met toebehoren voor de details

Motor HONDA GX 120 / 2,4 kW / 3,2 pk / 
3.600 t/min.

Afmetingen (L/B/H) 160/82/119 cm
Gewicht 68 kg
Parkeerrem Ja
Opvangzak FS fijn inbegrepen

240 l

Werkbreedte

80 cm2,4 kW

Vermogen

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer: 1429499
LS 5000

 Wielen met kogellagers | Parkeerrem | Gemakkelijk toegankelijke 
hoogteregeling | Meerdere opvangzakopties, zie lijst met toe- 
behoren voor de details

+  Rijaandrijving met differentieel om eenvoudig te manoeuvreren, 
zonder te hoeven duwen.

Opvangcapaciteit

240 l

WerkbreedteVermogen

80 cm3,6 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

De universele zuigers LS 3500 en LS 5000 beschikken over een turbine die geweldige prestaties levert, aangedreven door een 
motor uit de GX-reeks van Honda voor een vlotte start. De hele reeks is uitgerust met aerodynamisch geoptimaliseerde zuig-
monden van 80 cm breed en een opvangzak van 240 l met industriële filter.

LS 3500, LS 5000  
DIE MET DE KNAP PRESTERENDE TURBINE

Motor HONDA GX 160 / 3,6 kW / 4,8 pk / 
3.600 t/min.

Afmetingen (L/B/H) 163/82/119 cm
Gewicht 84,6 kg
Parkeerrem Ja
Wielaandrijving Ja
Opvangzak FS fijn inbegrepen

Opvangcapaciteit
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Zuigslang (incl.)

5 m3,6 kW

Vermogen

Artikelnummer: 1429478
LS 4000 VLG 

+  Met de adapter voor de laadklep hangt u het apparaat recht-
streeks aan een bestelwagen met open laadbak.

Rechtstreeks laden van laadbakken | Wielen op naaldlagers | Past 
perfect bij de 1429469 (bladcontainer) en de 1428084 (Tandem 
Trailer)

TECHNISCHE GEGEVENS

LS 4000 VLG
GENIALE BLADZUIGER VERLICHT HET WERK

De LS 4000 VLG is een universele zuiger om te bevestigen aan bestelwagens met open laadbak, aanhangwagens of idealiter aan onze bladcon-
tainer (zie p. 18). Zo belandt het afval rechtstreeks op het laadplatform of in de bladcontainer.

Motor HONDA GX 160 / 3,6 kW / 4,8 pk / 
3.600 t/min.

Aufhängung Stevige, met rubber beklede 
slijtplaat

Afmetingen (L/B/H) 87/53/112 cm
Gewicht 77,6 kg
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LS XP 5.0  
NOG EENVOUDIGER LEEG TE MAKEN –  
NOG DOELTREFFENDER
Bladzuigen ging nog nooit zo snel en gemakkelijk dankzij de nieuwe 
LS XP 5.0-modellen. Een Starbuck-turbine en geluidsreducerende 
slijtplaat zorgen voor veel resultaat en weinig lawaai. Het legen ver-
loopt nog sneller dankzij de XP-technologie: als u het opvangreservoir 
wegneemt, wordt de motor automatisch uitgeschakeld. Dat scheelt 
tijd en verhoogt de veiligheid.

Hendel overhalen, opvangreservoir weg-
nemen – zo eenvoudig als wat dankzij  
gepatenteerde XP-ledigingstechnologie. 
Bij het verwijderen wordt de motor auto-
matisch uitgeschakeld.

Artikelnummer: 1429477
LS XP 5.0 H

Artikelnummer: 1429479
LS XP 5.0 G

Artikelnummer: 1429467
LS XP 5.0

+  Wielrem kan gedoseerd worden met remhendel.
+  De uitrusting laat niets te wensen over: Silent Wings-turbine, stabiele 

zwenkwielen, extra brede wielen, slijtplaat.

Wielen op naaldlagers | Parkeerrem met handmatige bediening | 
Eenvoudige hoogteverstelling op de duwboom | Meerdere  
opvangzakopties

+  Met wielaandrijving om vlot te manoeuvreren.
+  De uitrusting laat niets te wensen over: Silent Wings-turbine, stabiele 

zwenkwielen, brede aandrijfwielen, slijtplaat.

Wielen op kogellagers | Parkeerrem met handmatige bediening | 
Eenvoudige hoogteverstelling op de duwboom | Meerdere opvang-
zakopties

+  Met de traploze hydrostatische aandrijving past u de rijsnelheid opti-
maal aan elke situatie aan.

+  De uitrusting laat niets te wensen over: Silent Wings-turbine, stabiele 
zwenkwielen, brede aandrijfwielen, slijtplaat.

Wielen op kogellagers | Parkeerrem met handmatige bediening | 
Eenvoudige hoogteverstelling op de duwboom | Meerdere  
opvangzakopties

Opvangcapaciteit

180 l

Werkbreedte

80 cm3,6 kW

Vermogen

TECHNISCHE GEGEVENS

Opvangcapaciteit

180 l

Werkbreedte

80 cm3,6 kW

Vermogen

TECHNISCHE GEGEVENS

Opvangcapa

180 l

Werkbreedte

80 cm3,6 kW

Vermogen

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor HONDA GX 160 / 3,6 kW /  
4,8 pk / 3.600 t/min.

Afmetingen (L/B/H) 186/82/110 cm
Gewicht 100,6 kg
Parkeerrem Ja
Wielaandrijving Neen

Opvangzak XP fijn inbegrepen

Motor HONDA GX 160 / 3,6 kW /  
4,8 pk / 3.600 t/min.

Afmetingen (L/B/H) 186/82/110 cm
Gewicht 115,9 kg
Parkeerrem Ja
Wielaandrijving 1 enkele versnelling

Opvangzak XP fijn inbegrepen

Motor HONDA GX 160 / 3,6 kW /  
4,8 pk/ 3.600 t/min.

Afmetingen (L/B/H) 186/82/110 cm
Gewicht 119 kg
Parkeerrem Ja
Wielaandrijving Hydrostatische aandrijving

Opvangzak XP fijn inbegrepen



Artikelnummer: 1429434
LS 5000 ESW AKKU

Elektrische motor 3 kW / 36 V (komt overeen met 4 pk) | 
Werkduur snelheidsafhankelijk tot 2 u. | Toestel met batte-
rij: oplaadtijd ca. 2,5 u. | Batterij: Optima, gewikkelde 
loodgelbatterij | Aanduiding batterijniveau | Traploze toe-
rentalregeling van 0 tot 3.150 t/min. | Hydrostatische aan-
drijving | Diepontladingsbeveiliging | Wielen met kogella-
gers | Parkeerrem | Gemakkelijk toegankelijke 
hoogteregeling | Zijdelingse bescherming | Meerdere op-
ties opvangzak, zie lijst met toebehoren voor details

+  Vrijwel geluidloze elektrische motor met hydrostatische aandrij-
ving en traploze toerentalregeling.

+  Werkt volkomen emissieloos en kan dan ook uitstekend ingezet 
worden in binnenruimtes.

Opvangcapaciteit

240 l

WerkbreedteVermogen

80 cm3,0 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor 36V PMDC,  
3 kW, 3.200 t/min.

Afmetingen (L/B/H) 194/81/119 cm
Gewicht 205 kg 
Parkeerrem Ja
Wielaandrijving Ja
Opvangzak FS grof inbegrepen
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Artikelnummer: 1429417 Artikelnummer: 1429476

ZUIGSLANGSET 3 M LANG TRANSPORTONDERSTEL 
OPVANGZAK XP 5.0

LS 5000 ESW AKKU
STIL EN MOOIE PRESTATIES

MOBIELE BLADBLAZERS: NET ZO KRACHTIG ALS EEN 
HERFSTSTORM

De LS 5000 ESW AKKU weet te overtuigen met zijn sterke PMDC-motor van 36 V met een nochtans laag geluidsniveau. De werkbreedte van 80 
cm laat toe om grote oppervlaktes schoon te zuigen en de opvangzak van 240 l is zo groot dat u hem minder vaak leeg hoeft te maken.

De bladblazers van Remarc op wielen zijn de ideale toestellen om paden en plantsoenen snel vrij te maken van bladeren en vuil. U kunt kiezen uit twee 
versies: een versie om aan de TOURNO King Size aan te brengen (zie toebehoren King Size), en een ander op zichzelf staand apparaat om voort te duwen. 
Allebei hebben ze een turbine die sterk presteert en een zodanige luchtsnelheid ontwikkelt dat gegarandeerd geen enkel blaadje of vuiltje blijft liggen.

Artikelnummer: 1429500
LB 8000

Blaassnelheid

217  km/u

Vermogen

8,7 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

+  Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij ergonomisch geplaatste 
bedieningselementen en eenvoudig gebruik.

Ventis-turbine | Geoptimaliseerde turbineconstructie zorgt 
voor een verbeterde luchtcirculatie en een hoger rendement 
| Turbineomtreksnelheid max. 217 km/u. | Zwenkwiel

+ Zuigslang (3 m)
+ 7 kg

Motor HONDA GX 390
8,7 kW / 11,7 PK

Afmetingen (L/B/H) 79(122)/58/65(118) cm
Gewicht 70,4 kg
Parkeerrem Ja

Artikelnummer: 1429483

+ Zuigslang (5 m)
+ 11 kg

5 M LANG

Optioneel lithiumbatterijpakket: Vermindert het gewicht met ca. 60 kg, 
maakt ca. 2.000 laadcycli mogelijk. Artikelnummer 1429501



Artikelnummer: 1429496
LS EPS

Gespecialiseerde zuiger om nesten van eikenprocessierupsen uit 
te roeien | Zuigslang: 8 m, waarvan 4 m niet-flexibel | Gemakkelijk 
verwijderbare wegwerpfilterzak die in de filterzak wordt aange-
bracht | Gemakkelijk te reinigen turbinebehuizing

+  Veilig werken op afstand van het nest.
+  Verwijdering van eikenprocessierupsen zonder chemische  

producten.
+  Geen stroomaansluiting vereist.

ZuigslangVermogen

8 m3,6 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor HONDA GP 160,   
3,6 kW / 4,8 pk, 3.600 t/min.

Afmetingen (L/B/H)  128,7 x 92,3 x 120,5 cm
zonder zuigslang

Gewicht 68 kg 
Wielaandrijving Neen
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LS EPS 
GESPECIALISEERDE ZUIGER VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Gloednieuw in het assortiment van Remarc is de gespecialiseerde zuiger LS EPS om eenvoudig en veilig nesten van eikenprocessierupsen te 
verwijderen. Dankzij de krachtige zuiger verwijdert u het ongedierte zonder dat er chemicaliën of een stroomaansluiting aan te pas komen. Met de 
extra lange zuigslang zijn ook nesten hoog in de kruin goed te bereiken.

Leverbaar vanaf 
april 2022

Veilig verwijderen van 
eikenprocessierupsen

Artikelnummer: 1429497
VERVANGFILTERZAKKEN (SET)

Scheurvaste filterzakken van stofklasse H. Deze zakken worden 
op gepaste wijze afgevoerd (VPE 5 stuks).

Incl. 3 filterzakken 
van klasse H
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TOEBEHOREN VOOR UNIVERSELE ZUIGERS: 
IDEAAL VOOR HEEL WAT TOEPASSINGSGEBIEDEN

OPVANGZAKKEN

Artikelnummer: 1429424

SLIJTPLAAT
VOOR LS 3500 EN LS 5000

+  Met de optionele slijtplaat gaan de turbine en het 
afvoerkanaal langer mee. Bovendien vermindert ze 
de geluidsontwikkeling.

Artikelnummer: 1429446 (zijbezem)
Artikelnummer: 1429475 (zijbezem XP) 

ZIJBEZEM

+  Zijbezem: De zijbezem maakt vuil tegen de rand los 
en leidt het naar de zuigmond in het midden.

+  Veegbreedte bezem: 40 cm.
+  Gewicht: 13 kg.

Artikelnummer: 1429428 (Dust Cover)
Artikelnummer: 1429455 (Dust Cover XP)

DUST COVER

+  Door de bijkomende bescherming 
worden stof en turbinegeluiden naar on-
deren afgeleid.

+  In het assortiment van Remarc hebt u de keuze tus-
sen verschillende varianten van de opvangzak voor 
verschillende toepassingen.

(zie tabel rechts voor prijzen)

Ritssluiting – Om de opvangzak snel leeg te maken. Knevel – Deze sluiting is bestand tegen zanderig
materiaal en gaat daarom langer mee bij professioneel gebruik.

Starbuck-turbine – De turbine voor minder geluidsont-
wikkeling is standaard ingebouwd in de volledige reeks 
XP-modellen.

Opvangzak fijn – Om in een droge omge-
ving bij de hoogste filterstand bladeren en 
afval op te zuigen.

Opvangzak grof – Om in een droge omge-
ving bijzonder krachtig bladeren en afval 
op te zuigen. De Dust Cover wordt aanbe-
volen.

Zak voor nat afval – Om bij vochtig weer 
bladeren en afval op te zuigen. Door de 
grote poriën kan de lucht voldoende naar 
buiten.

Met ons assortiment met toebehoren kunt u de universele zuigers van Remarc nog beter aanpassen voor uiteenlopende taken.
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PRODUCT/KENMERK LS 3500 LS 5000 LS 5000 ESW LS XP 5.0 LS XP 5.0 G LS XP 5.0 H LS 4000 VLG

Motor HONDA GX 120 HONDA GX 160 ** Honda GX 160 Honda GX 160 Honda GX 160 HONDA GX 160

Vermogen 2,6 kW 3,6 kW 3 kW 3,6 kW 3,6 kW 3,6 kW 3,6 kW

Werkbreedte 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm -

Opvangzak 240 l 240 l 240 l 180 l 180 l 180 l -

Voorwielen 2 x 180/50 mm 2 x 180/45 mm 2 x 180/80 mm 2 x 180/80 mm 2 x 180/80 mm 2 x 180/80 mm Ø 125 mm

Achterwielen 2 x 300/100 mm 2 x 300/100 mm 2 x 320/120 mm Ø 330 Ø 330 Ø 330 Ø 180x50 mm

Afmetingen (L/B/H) 160/82/119 163/82/119 194/81/119 186/82/110 186/82/110 186/82/110 87/53/112 

Gewicht 68 kg 84,6 kg 205 kg 100,6 kg 115,9 kg 119 kg 77,6 kg 

Artikelnr. 1429498 1429499 1429434 1429467 1429479 1429477 1429478 

Naaldlagers/Kogellagers 
steun- en hoofdwielen Ja Ja Ja Ja Ja Ja -

Parkeerrem Ja Ja Ja Ja Ja Ja -

Dubbele axiale druklagers 
voorwielen Ja Ja Ja Ja Ja Ja -

Centrale hoogteverstelling Ja Ja Ja Ja Ja Ja -

Wielaandrijving - Ja Ja - Ja Ja -

Synchrone aandrijving met 
vrijloop - Ja Ja Ja Ja Ja -

Gashendel op duwboom - Ja - Ja Ja Ja -

Traploze aandrijving - - Ja - - Ja -

Starbuck-turbine - - Ja Ja Ja Ja Ja

Versterkte duwboom - - Ja Ja Ja Ja -

Brede zwenkwielen - - Ja - - - -

Brede aandrijfwielen - - Ja Ja Ja Ja -

TOEBEHOREN LS 3500 LS 5000 LS 5000 ESW LS XP 5.0 LS XP 5.0 G LS XP 5.0 H LS 4000 VLG

Slijtplaat 
Artikelnr. 1429424 Optioneel Optioneel ● Standaard ● Standaard ● Standaard ● Standaard ● Standaard

Dust Cover-bescherming 
tegen stof en lawaai 
Artikelnr. 1429428

Optioneel Optioneel ● Standaard

Dust Cover XP 
Artikelnr. 1429455 Optioneel Optioneel Optioneel

Transportonderstel opvangzak 
5.0 
Artikelnr. 1429476

Optioneel Optioneel Optioneel

Opvangzak fijn ritssluiting 
Artikelnr. 1429437 ● Standaard ● Standaard Optioneel

Opvangzak grof knevelsluiting 
Artikelnr. 1429431 Optioneel Optioneel ● Standaard

Opvangzak grof ritssluiting 
Artikelnr. 1429429 Optioneel Optioneel Optioneel

Opvangzak XP 
Artikelnr. 1429454 ● Standaard ● Standaard ● Standaard

Opvangzak nat afval rits- 
sluiting 
Artikelnr. 1429418

Optioneel Optioneel Optioneel

Opvangzak nat afval 
knevelsluiting 
Artikelnr. 1429426

Optioneel Optioneel Optioneel

Opvangzak nat afval XP 
Artikelnr. 1429450 Optioneel Optioneel Optioneel

Frame voor opvangzak XP 
Artikelnr. 1429456 Optioneel Optioneel Optioneel

Zuigslang (3 m) 
Artikelnr. 1429417 Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Zuigslang (5 m) 
Artikelnr. 1429483 Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel ● Standaard

Zijbezem 
Artikelnr. 1429446 Optioneel

Zijbezem XP 
Artikelnr. 1429475 Optioneel Optioneel Optioneel

● Toebehoren standaard inbegrepen

TOEBEHOREN VOOR UNIVERSELE ZUIGERS

REMARC TOEBEHOREN VOOR UNIVERSELE ZUIGERS

Artikelnummer: 1429428 (Dust Cover)
Artikelnummer: 1429455 (Dust Cover XP)

DUST COVER
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Compacte mulchmachine AP 47

VEILIG MAAIEN 

LANGS WEGEN 

EN STRATEN
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COMPACTE MULCHMACHINE AP 47
VOOR HET ONDERHOUD VAN PARKINGS, VERKEERS- 
EILANDEN EN GAZONS ZONDER STEENSLAGGEVAAR

De scharnierende ingebouwde messen maken gebruik van de middelpuntvliegende kracht en wijken bij weerstand uit. De maaihoogte is traploos 
instelbaar. De wielen bestaan uit plaatstaal, met banden volledig in rubber en dubbele kogellagers. De koppeling voor de messen bedienen ver-
eist door een bijzondere hefboomwerking een zeer beperkte krachtinspanning. Voor de veiligheid is een schijfrem ingebouwd, die de messen-
wals indien nodig onmiddellijk tot stilstand brengt. Door de manier van werken en de spatbescherming rondom wordt steenslag vermeden.

Artikelnummer: 1429260

COMPACTE MULCHMACHINE  
AP 47

+  Voor het onderhoud van parkings, verkeerseilanden en oppervlak-
ken met grastegels.

+  De grassen (onkruiden) worden vlak boven de ondergrond gemaaid.
+  Messenwals met Y-messen.

Maakt het mogelijk om ergonomisch en zonder grote inspan-
ningen te werken | Met behulp van twee handgrepen kan het  
apparaat gemakkelijk verplaatst worden

Werkbreedte Gewicht

43 cm 56,2 kg4,8 kW

Vermogen

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor Kohler 3000 6.5 / 4,8 kW /  
6,5 pk/ 3600 t/min.

Afmetingen 66(125)/69/58(108) cm
Gewicht 56,2 kg
Werkbreedte 43 cm

Krachtige Kohler-motor 196 cc 4,8 kW.

18 Y-messen die vrij kunnen bewegen 
en rubberen spatbescherming vooraan 
en achteraan.

2 getande V-riemen en schijfrem voor 
de messenwals.

Maaihoogte – instelbaar 2-40 mm.

+ MOTOR

+ Y-MESSEN

+ UITRUSTING

+ VARIABELE MAAIHOOGTE

VOORDELEN VAN REMARC 
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Veegmachine KM Domus X

VEEL COMFORT 

EN STERKE 

PRESTATIES
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REMARC VEEGMACHINES

Grote oppervlakken snel en grondig reinigen

Veegmachines kennen verschillende toepassingen en vereisten. We bieden u dan ook meteen een hele waaier verschillen-
de toestellen aan. Ze zijn eenvoudig te bedienen en reinigen uiterst grondig.

De inklapbare sneeuwschuiver is 
verkrijgbaar als toebehoren en uiterst 
praktisch bij grote hoeveelheden 
sneeuw.

Dankzij de inklapfunctie kunt u de 
stuurbeugel neerleggen om plaats te 
besparen.

De speciale kunststof is extreem sterk 
en zorgt zo voor een optimaal 
veegresultaat en borstels die lang 
meegaan.

De stalen constructie is duidelijk 
steviger dan kunststof, wat de 
levensduur aanzienlijk verlengt.

+ SNEEUWSCHUIVER

+ INKLAPFUNCTIE

+ STEVIGE BORSTELS

+ STALEN CONSTRUCTIE

VOORDELEN VAN REMARC 

Inklapbare duwboom

Borsteldruk 
traploos instelbaar

De manuele koppeling laat 
toe om eenvoudig te  
manoeuvreren zonder 
aandrijving

Variabele  
veegborstelsnelheden

Differentieel- 
overbrenging

Variabele rijsnelheid  
(vooruit en achteruit)

KOHLER PRO CV224 (5,2 kW)

KM HVR-MODELREEKS:
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VEEGMACHINES MET ACCU
Licht, wendbaar en superhandig

Artikelnummer: 1490429
KM DOMUS AKKU 82V

+  Het hele jaar door inzetbaar met verschillende borstels.
+  Door de geluidsarme aandrijving kunt u stil werken, bv. in de  

buurt van scholen, zorginstellingen of horeca.
+  Comfortborstel, extra zachte reinigingsborstel voor oneffen  

terrein, 70 cm breed.

Ergonomisch en plaatsbesparend aangezien de stuurbeugel naar 
voren kan inklappen | Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstello-
ze motor | Ook bij langer werken aangenaam door een snelheid van 
ca. 2,4 km/u | Vlot en gemakkelijk vuil verwijderen met een grote 
werkbreedte van 70 cm

Motor Elektrische motor 82 V, borstelloos
Borsteldiameter 300 mm
Afmetingen (L/B/H) 86(132)/71/79(109) cm
Borstelaandrijving Wormwiel
Stuur-/Steunwiel 360°
Gewicht (zonder accu) 60,6 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Snelheid

2,4 km/u

WerkbreedteVermogen

70 cm1,5 kW

* Zonder accu en lader

Artikelnummer: 1490583
KM NIMBUS 82V

+  Krachtige 1,5 kW-motor zorgt voor extra veel power bij alle veeg-
werk.

+  Werkt tot 30 minuten lang dankzij accu van 5 Ah.
+  Zonder benzine, uitstoot en uitlaatgassen dankzij elektrische 

motor.
+  Comfortborstel, extra zachte reinigingsborstel voor oneffen ter-

rein.
Ergonomisch aanpasbaar met in hoogte verstelbare stuurbeugel in 
4 standen | Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motor 
| 60 cm werkbreedte en borstelsnelheid van 280 t/min. – ideaal 
om smalle wegen vlot vrij te maken | Geluidsarme aandrijving om 
te kunnen werken op elk moment van de dag en in omgevingen die 
gevoelig zijn voor geluid

Perfect om smalle we-
gen vlot en betrouw-
baar te reinigen.

Veel power en toch een 
laag geluidsniveau.

Over de hele lijn licht 
en dus moeiteloos te 
hanteren.

Motor E-Motor 82V, borstelloos
Borsteldiameter 250 mm
Afmetingen (L/B/H) 58(115)/60/64(113) cm
Borstelaandrijving Wormwiel
Gewicht (zonder accu) 26,4 kg

Gewicht

26,4 kg

WerkbreedteVermogen

60 cm1,5 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

* Zonder accu en lader

Artikelnummer: 1490582
KMR 890 82V AKKU 

Schacht voor twee krachtige accu’s van 82 V (984 Wh) | Kan 
aangedreven worden door een of twee accu’s | Werkt tot 60 
minuten bij twee accu’s van 6 Ah | Individueel instelbaar om 
links of rechts te draaien

Artikelnummer: 1490553

BORSTELSET VOOR  
RADIAALBEZEM

Borstelset voor de KMR 890 82V accu.

Motor 1,5 kW accu-motor 82 V
Borstels 1
Afmetingen (L/B/H) 116(160)/88/61(104) cm
Gewicht  66 kg (zonder accu)

Gewicht

66 kg

Werkbreedte

80 cm

TECHNISCHE GEGEVENS

* Zonder accu en lader

Artikelnummer: 2905886
82V430G

+ Met uitzonderlijke piekbelasting van 3,2 kW.

Spanning: 82 V | Nominale capaciteit: 6 Ah |  
430 Wh aan opgeslagen energie | Gewicht: 2,6 kg

Artikelnummer: 2900486
82C2

Laadt accu’s achtereenvolgens volledig op 
| Dankzij twee laadschachten hebt u minder 
laders nodig | Laadstroom: 4 A

Veelzijdig en het hele jaar 
door inzetbaar!
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Perfect om smalle we-
gen vlot en betrouw-
baar te reinigen.

Perfect om smalle we-
gen vlot en betrouw-
baar te reinigen.

Veel power en toch een 
laag geluidsniveau.

Veel power en toch een 
laag geluidsniveau.

Over de hele lijn licht 
en dus moeiteloos te 
hanteren.

Over de hele lijn licht 
en dus moeiteloos te 
hanteren.

Artikelnummer: 1490428
KM DOMUS X

Artikelnummer: 1490427
KM DOMUS R – HET INSTAPMODEL

+  Met de Honda-motor kunt u altijd rekenen op een onmiddellijke 
start.

+  Comfortborstel, extra zachte reinigingsborstel voor oneffen ter-
rein.

+  Met de Remarc-motor kunt u altijd rekenen op een onmiddellijke 
start.

+  Comfortborstel, extra zachte reinigingsborstel voor oneffen ter-
rein.

Borstel (zwenkbereik): eenvoudig instelbaar (links, midden, rechts) | 
Stuur-/Steunwiel: 360° vrij draaibaar | Krachtige Honda-motor |  
Veiligheidsbescherming | Wielen met luchtbanden |  
Verschillende borstels naar keuze

Borstel (zwenkbereik): eenvoudig instelbaar (links, midden, rechts) | 
Stuur-/Steunwiel: 360° vrij draaibaar | Krachtige Honda-motor |  
Veiligheidsbescherming | Wielen met luchtbanden |  
Verschillende borstels naar keuze.

Motor HONDA GCV 170  
3,6 kW / 4,8 pk / 3.000 t/min.

Borsteldiameter 300 mm
Afmetingen (L/B/H) 86(132)/71/79(109) cm
Borstelaandrijving VF 44
Wielaandrijving Wormwiel
Gewicht 67 kg

Motor REMARC Motor 
3,5 kW / 4,76 pk / 3.800 t/min.

Borsteldiameter 300 mm
Afmetingen (L/B/H) 86(132)/71/79(109) cm
Borstelaandrijving VF 44
Wielaandrijving Wormwiel
Gewicht 67 kg

Snelheid

Snelheid

2,4 km/u

2,4 km/u

Werkbreedte

Werkbreedte

Vermogen

Vermogen

70 cm

70 cm

3,6 kW

3,5 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

Veelzijdig en het hele 
jaar door inzetbaar!

KM DOMUS X, KM DOMUS R 
MILIEUVRIENDELIJKE HELPERS VOOR ELK SEIZOEN

De handige veegmachines van de reeks KM Domus zijn gemakkelijk te hanteren door hun ergonomische stuurbeugel, die naar voren geklapt kan 
worden, en ze zijn het hele jaar door bruikbaar. De nieuwe KM Domus R is ook nog eens bijzonder stil en laat u door zijn beperkte CO2-uitstoot 
milieuvriendelijk werken.

Leverbaar vanaf 
de zomer van 2022
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REMARC KM 70 G, KM 80 G EN KM 100 G   
MET CONSTANTE AANDRIJVING VOORAAN!

Rubberen bescherming – Het rubber aan de buiten-
kant van de borstel dient als bescherming tegen schu-
ren en voorkomt zo krassen op de behuizing.

Antisliphandgrepen – Dankzij het rubberachtige materiaal ligt het 
stuur stevig in de hand. Zo kunt u de veegmachine nauwkeurig 
richten.

Spoiler – Door de vormgeving is de bougie optimaal 
beschermd tegen regen en sneeuw.

De drie veegmachines 70 G, 80 G en 100 G met werkbreedtes van 70 tot 100 centimeter rijden met een constante snelheid van 2,4 km/u. De vrij-
loopdifferentiëlen van de aandrijfwielen maken de apparaten heel wendbaar. U kunt de borstel in drie standen vastzetten: in het midden om het 
vuil voor u uit te vegen, of naar links of rechts om het naar de zijkant te vegen.

Artikelnummer: 1490430
KM 70 G

+  Met designkap om de bougies te beschermen tegen vocht en vuil.
+  Borstel voor alle weersomstandigheden voor schoonmaak- en 

sneeuwruimwerkzaamheden, 70 cm breed.

Motor HONDA GCV 170 
3,6 kW / 4,8 pk / 3.000 t/min.

Borsteldiameter 300 mm
Afmetingen (L/B/H) 94(140)/71/80(104) cm
Wielaandrijving Dubbel wormwiel
Gewicht 70 kg

Snelheid

2,4 km/u

WerkbreedteVermogen

70 cm3,6 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

Borstel (zwenkbereik): instelbaar (links, midden, rechts) | Stuur-/
Steunwiel: 360° vrij draaibaar | Stevige staalconstructie om lang mee 
te gaan | Krachtige Honda-motor | Veiligheidsbescherming

Artikelnummer: 1490431
KM 80 G

+  Met designkap om de bougies te beschermen tegen vocht en 
vuil.

+  Borstel voor alle weersomstandigheden voor schoonmaak- en 
sneeuwruimwerkzaamheden, 80 cm breed.

Motor HONDA GCV 170 
3,6 kW / 4,8 pk / 3.600 t/min.

Borsteldiameter 300 mm
Afmetingen (L/B/H) 94(140)/81/80(104) cm
Wielaandrijving Dubbel wormwiel
Gewicht 71,8 kg

Snelheid

2,4 km/u

WerkbreedteVermogen

80 cm3,6 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

Borstel (zwenkbereik): instelbaar (links, midden, rechts) | Stuur-/
Steunwiel: 360° vrij draaibaar | Stevige staalconstructie om lang 
mee te gaan | Krachtige Honda-motor | Veiligheidsbescherming

Artikelnummer: 1490432
KM 100 G

+  Met designkap om de bougies te beschermen tegen vocht en 
vuil.

+  Borstel voor alle weersomstandigheden voor schoonmaak- en 
sneeuwruimwerkzaamheden, 100 cm breed.

Borstel (zwenkbereik): Eenvoudig instelbaar (links, midden, 
rechts) | Stuur-/Steunwiel: 360° vrij draaibaar | Stevige staal- 
constructie om lang mee te gaan | Krachtige Honda-motor |  
Veiligheidsbescherming

Motor HONDA GCV 170 
3,6 kW / 4,8 pk / 3.600 t/min.

Borsteldiameter 300 mm
Afmetingen (L/B/H) 94(140)/101/80(104) cm
Wielaandrijving Dubbel wormwiel
Gewicht 73 kg

Snelheid

2,4 km/u

WerkbreedteVermogen

100 cm3,6 kW

TECHNISCHE GEGEVENS
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Borstelslijtage – Om het opgeveegde vuil 
nauwkeurig op te vangen kunt u de  
opvangbak instellen in functie van de  
borstelslijtage.

KM 80 H EN 100 H
MET TRAPLOOS REGELBARE AANDRIJVING

De snelheid van de hydrostatisch aangedreven KM 80 H en 100 H kan traploos ingesteld worden met duim en wijsvinger. 
Uniek in deze prijsklasse!

Snelheid (KM H) – Door de V-riem eenvou-
digweg te verleggen verdubbelt u de bor-
stelsnelheid van langzaam voor vuil naar 
snel voor sneeuw. 

Aandrijfwielen (KM H) – Brede wielen met 
een diep profiel zorgen voor een goede 
aandrijving en vergemakkelijken het werk 
in de sneeuw en op natte ondergronden.

Zwenkwiel – Maakt de besturing eenvoudi-
ger. U kunt dit vastzetten tegen de zijde-
lingse druk bij het zijwaarts vegen. Als u 
het niet vastzet, kan het 360° draaien.

Artikelnummer: 1490433
KM 80 H

+  Hydrostatische aandrijving voor optimale prestaties in alle 
omstandigheden.

+  Vergrendelbaar stuurwiel om moeiteloos en nauwkeurig recht-
door te blijven rijden.

+  Extra stevige borstel voor alle schoonmaakwerkzaamheden, 
80 cm.

Artikelnummer: 1490434
KM 100 H

Borstel (zwenkbereik): instelbaar (links, midden, rechts) | 
Stuur-/Steunwiel: 360° vrij draaibaar | Veiligheids- 
bescherming | Stevige staalconstructie om lang mee te gaan

Borstel (zwenkbereik): instelbaar (links, midden, rechts) | 
Stuur-/Steunwiel: 360° vrij draaibaar | Veiligheids- 
bescherming | Stevige staalconstructie om lang mee te gaan

+  Hydrostatische aandrijving voor optimale prestaties in alle  
omstandigheden.

+  Vergrendelbaar stuurwiel om moeiteloos en nauwkeurig recht-
door te blijven rijden.

+   Extra stevige borstel voor alle schoonmaak- 
werkzaamheden, 100 cm.

Motor HONDA GCV 170 
3,6 kW / 4,8 pk / 3.600 t/min.

Borsteldiameter 350 mm
Borstelsnelheid 2 standen (vuil/sneeuw)
Afmetingen (L/B/H) 109(185)/81/76(95) cm
Wielaandrijving Hydrostatisch, traploos
Gewicht 111 kg

Motor HONDA GCV 170 
3,6 kW / 4,8 pk / 3.600 t/min.

Borsteldiameter 350 mm
Borstelsnelheid 2 standen (vuil/sneeuw)
Afmetingen (L/B/H) 109(185)/101/76(95) cm
Wielaandrijving Hydrostatisch, traploos
Gewicht 113 kg

Snelheid

Snelheid

tot 4 km/u

tot 4 km/u

Werkbreedte

Werkbreedte

Vermogen

Vermogen

80 cm

100 cm

3,6 kW

3,6 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS
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KM HVR  
COMFORTABEL VEGEN – VOORUIT ÉN ACHTERUIT

De KM HVR-modellen hebben een hydrostatische aandrijving met voorwaartse en achterwaartse stand. Met een werkbreedte van 80 tot 100 cm 
en een borsteldiameter van 40 cm kunt u zelfs probleemloos grotere hoeveelheden sneeuw aan. Met de variator wordt de borstelsnelheid in- 
gesteld. De differentieeloverbrenging zorgt voor het veilig nemen van bochten en een koppeling houdt de machine mobiel, zelfs als de motor 
uitstaat.

Sneeuwschuiver met klapmechanisme – 
dankzij het klapmechanisme
wijkt de sneeuwschuiver automatisch uit 
als er een hindernis opduikt.

Variator – Borstelsnelheid traploos ver-
stelbaar.

Drukinstelling – Met een zwengel regelt u 
de druk op de veegborstel.

Sneeuwschuiver – Hoogteverstelling in 4 
standen en uitgevoerd met glijschalen.

Artikelnummer: 1490436

Artikelnummer: 1490435

KM HVR 100

KM HVR 80

Motor KOHLER PRO CV224 5,2 kW / 
7,1 pk

Borsteldiameter 400 mm
Borstelsnelheid Traploos regelbaar
Afmetingen (L/B/H) 116(179)/84/94(114) cm
Wielaandrijving Traploos vooruit/achteruit
Gewicht 164,6 kg

Motor KOHLER PRO CV224 5,2 kW / 
7,1 pk

Borsteldiameter 400 mm
Borstelsnelheid Traploos regelbaar
Afmetingen (L/B/H) 116(179)/100/94(114) cm
Wielaandrijving Traploos vooruit/achteruit
Gewicht 167 kg

Snelheid

Snelheid

5,1 km/u

5,1 km/u

Werkbreedte

Werkbreedte

Vermogen

Vermogen

80 cm

100 cm

5,2 kW

5,2 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

+  De borstelsnelheid is traploos en daardoor optimaal instel-
baar voor verschillende toepassingen, bv. in de sneeuw, voor 
vuil of in stedelijke gebieden.

+  De manuele koppeling laat toe om eenvoudig te manoeuvre-
ren zonder aandrijving.

+  Extra stevige borstel voor alle schoonmaakwerkzaamheden, 
100 cm breed.

+  De borstelsnelheid is traploos en daardoor optimaal instel-
baar voor verschillende toepassingen, bv. in de sneeuw, 
voor vuil of in stedelijke gebieden.

+  De manuele koppeling laat toe om eenvoudig te  
manoeuvreren zonder aandrijving.

+  Extra stevige borstel voor alle schoonmaakwerkzaamhe-
den, 80 cm breed.

Hydrostatische aandrijving voor optimale prestaties in alle 
omstandigheden

Hydrostatische aandrijving voor optimale prestaties in alle 
omstandigheden
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VEEGKAP

OPVANGBAK

SNEEUWSCHUIVER

+  De veegkap vermindert het opspatten van vuil en het weg-
slingeren van voorwerpen en is daarom ideaal voor gebruik 
in openbare ruimtes of tussen voertuigen.

+  De opvangbak wordt aan de veegmachine gehangen om vuil 
en stof op te vangen.

+  Dankzij de wielen volgt hij oneffenheden.
+ Steunwielen voor aanpassing aan de bodem.

+  De sneeuwschuiver wordt aan de veegmachine gehangen en 
kan zich aan de bodem aanpassen.

+  Bij de hele reeks is de sneeuwschuiver standaard uitgerust 
met een rubberstrip (uitgezonderd SRS Domus).

TOEBEHOREN VOOR VEEGBORSTELS EN VEEGMACHINES 
IDEAAL VOOR HEEL WAT TOEPASSINGSGEBIEDEN

Borstel voor alle  
weersomstandigheden
Voor alle schoonmaak- en  
sneeuwruimwerkzaamheden.

Extra stevige borstel
De gedraaide borstelharen pak-
ken hardnekkig vuil stevig aan.

Comfortborstel (rood)
Extra zachte reinigingsborstel 
voor oneffen terrein zoals  
kasseien enz.

Nylonborstel
Deze speciale borstel is zeer  
slijtvast en geschikt voor alle 
schoonmaakwerkzaamheden in 
een droge omgeving.

Kantenborstel
De kantenborstel is extra naast 
de standaardborstel gemonteerd 
en veegt tot in de randen en 
dankzij de grote diameter ook 
grondig in goten.
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● Toebehoren standaard inbegrepen

PRODUCT/KENMERK KM DOMUS R KM DOMUS X KM NIMBUS 82V KM DOMUS AKKU KM 70 G KM 80 G KM 100 G

Motor REMARC Motor HONDA GCV 170 E-Motor 82V, 
borstelloos

E-Motor 82V,  
borstelloos HONDA GCV 170 HONDA GCV 170 HONDA GCV 170

Vermogen 3,5 kW 3,6 kW 1,5 kW 1,5 kW 3,6 kW 3,6 kW 3,6 kW

Werkbreedte 70 cm 70 cm 60 cm 70 cm 70 cm 80 cm 100 cm

Borsteldiameter 300 mm 300 mm 250 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Bandengrootte
Steunwielen: vooraan 
1x ø 125, achteraan: 2x 
300/100

Steunwielen: vooraan 
1x ø 125, achteraan: 2x 
300/100

Steunwielen: vooraan 
1x ø 100, achteraan: 2x 
300/100

Steunwielen: vooraan 
1x ø 125, achteraan: 2x 
300/100

Steunwielen: vooraan 
1x ø 125, achteraan: 2x 
300/100

Steunwielen: vooraan 
1x ø 125, achteraan: 2x 
300/100

Steunwielen: vooraan 
1x ø 125, achteraan: 2x 
300/100

Afmetingen (L/B/H) 86(132)/71/ 
79(109) cm

86(132)/71/ 
79(109) cm

53(115)/60/ 
64(113) cm

86(132)/70/ 
79(109) cm

94(140)/71/ 
80(104) cm

94(140)/81/ 
80(104) cm

93(140)/101/ 
80(104) cm

Gewicht 67 kg 67 kg 26,4 kg 66 kg 70 kg 71,8 kg 73 kg

Wielaandrijving Wormwiel Wormwiel - Wormwiel Dubbel wormwiel Dubbel wormwiel Dubbel wormwiel

Borstelaandrijving VF 44 VF 44 Wormwiel VF 44 VF 44 VF 44 VF 44

Werksnelheid 2,4 km/u 2,4 km/u - 2,4 km/u 2,4 km/u 2,4 km/u 2,4 km/u

Borstel (zwenkbereik) Instelbaar (links, 
midden, rechts)

Instelbaar (links, 
midden, rechts) - Instelbaar (links, 

midden, rechts)
Instelbaar (links, 
midden, rechts)

Instelbaar (links, 
midden, rechts)

Instelbaar (links, 
midden, rechts)

Stuur-/Steunwiel 360° vrij draaibaar 360° vrij draaibaar 360° vrij draaibaar 360° vrij draaibaar 360° vrij draaibaar 360° vrij draaibaar 360° vrij draaibaar

Borstelsnelheid - - - - - - -

Artikelnr. 1490427 1490428 1490583 1490429 1490430 1490431 1490432

Veegmachine KM 80 G

PRODUCT/KENMERK KM 80 H KM 100 H KM HVR 80 KM HVR 100

Motor HONDA GCV 170 HONDA GCV 170 KOHLER COMMAND PRO CV224 KOHLER COMMAND PRO CV224

Vermogen 3,6 kW 3,6 kW 5,2 kW / 7,1 pk 5,2 kW / 7,1 pk

Werkbreedte 80 cm 100 cm 80 cm 100 cm

Borsteldiameter 350 mm 350 mm 400 mm 400 mm

Bandengrootte 13 x 5,00–6 13 x 5,00–6 16 x 6,50–8 16 x 6,50–8

Afmetingen (L/B/H) 109(185)/81/76(95) cm 109(185)/101/76(95) cm 116(179)/84/94(114) cm 116(179)/84/94(114) cm

Gewicht 111 kg 113 kg 164,6 kg 167 kg

Aandrijving Hydrostatisch Hydrostatisch Traploze aandrijving Traploze aandrijving

Werksnelheid 0-4 km/u 0-4 km/u Vooruit 0-5,1 km/u, achteruit 0-3 km/u Vooruit 0-5,1 km/u, achteruit 0-3 km/u

 Borstel (zwenkbereik) Instelbaar (links, midden, rechts),
5 standen

Instelbaar (links, midden, rechts),
5 standen  Instelbaar (links, midden, rechts)  Instelbaar (links, midden, rechts)

Stuur-/Steunwiel 360° vrij draaibaar, vergrendelbaar 360° vrij draaibaar, vergrendelbaar 360° vrij draaibaar, vergrendelbaar 360° vrij draaibaar, vergrendelbaar

Borstelsnelheid 2 standen (sneeuw/vuil) 2 standen (sneeuw/vuil) traploos (sneeuw/vuil) traploos (sneeuw/vuil)

Cruisecontrol - - Standaard bij de reeks Standaard bij de reeks

Artikelnr. 1490433 1490434 1490435 1490436

Voor & na
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● Toebehoren standaard inbegrepen

TOEBEHOREN KM DOMUS R KM DOMUS X KM NIMBUS 82V KM DOMUS AKKU KM 70 G KM 80 G KM 100 G KM 80 H KM 100 H KM HVR 80 KM HVR 100
Opvangbak domus/70 
Artikelnr. 1490499 Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Opvangbak 80 
Artikelnr. 1490482 Optioneel Optioneel

Opvangbak 100 
Artikelnr. 1490483 Optioneel Optioneel

Opvangbak HVR 80 
Artikelnr. 1490501 Optioneel

Opvangbak HVR 100 
Artikelnr. 1490484 Optioneel

Sneeuwschuiver domus  
Artikelnr. 1490480 Optioneel Optioneel Optioneel

Sneeuwschuiver 70/80  
Artikelnr. 1490449 Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Sneeuwschuiver 100 
Artikelnr. 1490455 Optioneel Optioneel Optioneel

Set sneeuwkettingen 
domus/70G/80G/100G 
Artikelnr. 1490440

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Set sneeuwkettingen 80H/100H 
Artikelnr. 1490448  Optioneel Optioneel

Set sneeuwkettingen HVR 
Artikelnr. 1490470 Optioneel Optioneel

Borstel voor alle weersomstan-
digheden domus/70 G  
Artikelnr. 1490462

Optioneel Optioneel Optioneel ● Standaard

Comfortborstel domus/70 G 
Artikelnr. 1490534 ● Standaard ● Standaard ● Standaard Optioneel

Borstel voor alle weersomstan-
digheden 80 G 
Artikelnr. 1490463

● Standaard

Comfortborstel 80 G 
Artikelnr. 1490537 Optioneel

Borstel voor alle weersomstan-
digheden 100 G 
Artikelnr. 1490478

● Standaard

Comfortborstel 100 G 
Artikelnr. 1490538 Optioneel

Kantenborstel domus 
/70/80/100/G 
Artikelnr. 1490524

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Borstel voor alle weersomstan-
digheden 80 350 
Artikelnr. 1490515

Optioneel

Comfortborstel 80 350 
Artikelnr. 1490539 Optioneel

Comfortborstel 80 350 
Artikelnr. 1490514

● Standaard

Nylonborstel 80 350 
Artikelnr. 1490516 Optioneel

Borstel voor alle weersomstan-
digheden 100 350 
Artikelnr. 1490518

Optioneel

Comfortborstel 100 350 
Artikelnr. 1490540 Optioneel

Extra stevige borstel 100 350 
Artikelnr. 1490517

● Standaard

Nylonborstel 100 350 
Artikelnr. 1490519 Optioneel

Kantenborstel 80 / 100 H 
Artikelnr. 1490526 Optioneel Optioneel

Borstel voor alle weersomstan-
digheden HVR plus 80 
Artikelnr. 1490505

Optioneel

Comfortborstel HVR 80 
Artikelnr. 1490541 Optioneel

Borstel voor alle weersomstan-
digheden HVR plus 80 
Artikelnr. 1490503

● Standaard

Nylonborstel HVR 80 
Artikelnr. 1490504 Optioneel

Borstel voor alle weersomstan-
digheden HVR 100 
Artikelnr. 1490475

Optioneel

Comfortborstel HVR 100 
Artikelnr. 1490542 Optioneel

Extra stevige borstel HVR 100 
Artikelnr. 1490473

●   Standaard

Nylonborstel HVR 100 
Artikelnr. 1490474 Optioneel

Kantenborstel HVR 
Artikelnr. 1490525 Optioneel

Veegkap domus/70G 
Artikelnr. 1490486 Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Veegkap 80 
Artikelnr. 1490487 Optioneel Optioneel

Veegkap 100 
Artikelnr. 1490489 Optioneel Optioneel

Veegkap HVR 80 
Artikelnr. 1490506 Optioneel

Veegkap HVR 100 
Artikelnr. 1490507 Optioneel



Artikelnummer: 995 3044

Artikelnummer: 9957951

Borstelelementen nylon
De nylonborstels zijn ideaal voor 
het onderhoud van delicate op-
pervlakken. In vochtige omstan-
digheden kan niet met nylon 
borstels gewerkt worden.

1 set van 10 stuks

Borstelkop
Met het 1-klik-systeem verwis-
selt u de borstelkop in een hand-
omdraai. (De borstels zijn niet in-
begrepen in de prijs.)
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Nieuwe handige helpers voor grote 
oppervlakken met bestrating

KM WKB-ONKRUIDBORSTELMACHINES   
REINIGEN VOORZICHTIG, MAAR GRONDIG

Met de WKB-onkruidborstelmachine verwijdert u heel gemakkelijk lastig onkruid. De stalen borstelelementen reinigen uitsluitend mechanisch 
en absoluut grondig. Door de verstelbare schuinstand bereiken de onkruidborstels heel vlot ook moeilijk bereikbare plekken. U kunt kiezen  
tussen een model op benzine of een model met accu.

REMARC SPECIALE VEEGMACHINES

Artikelnummer: 995 7995

WKB Borstelelementen nylon 
De borstelelementen uit puur 
staal zijn soepel en passen zich 
goed aan het te reinigen opper-
vlak aan.

1 set van 10 stuks

Artikelnummer: 995 7960

Stalen borstelelementen met 
ommanteling van kunststof 
Door de huls van kunststof is de 
staaldraad zeer stabiel en  
slijtvast.

1 set van 10 stuks

Artikelnummer: 1490557
STEUNWIEL WKB 480

+ Praktisch toebehoren voor de WKB 480.
+ Noodzakelijk bij nylon borstelelementen.

Artikelnummer: 1490580
WKB 480

Krachtige Honda-motor | 10 met kunststof overtrokken 
stalen borstelelementen – verwisselbaar door het 
snelwisselsysteem | Opklapbaar spatscherm | Instel-
bare schuinstand

+ Uitstekende functionaliteit gecombineerd met een  
gebruiksvriendelijke bediening.

Vermogen

3,6 kW

TECHNISCHE GEGEVENS
Motor HONDA GCV 170 / 3,6 kW/4,8 pk
Afmetingen (L/B/H)
(met handgrepen) 87(137)/70/61(111) cm

Gewicht 58,6 kg

Gewicht

54,8 kg

Werkbreedte

48 cm



Motor 1,5 kW accu-motor 82 V
Steunwiel Inbegrepen
Afmetingen (L/B/H)
(met handgrepen) 94(154)/73/52(106)

Gewicht 44 kg (zonder accu)

Gewicht

44 kg

WerkbreedteVermogen

48 cm1,5 kW

TECHNISCHE GEGEVENS
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Schacht voor twee sterk presterende accu’s van 82 V (984 
Wh) | Kan aangedreven worden door een of twee accu’s | 
Werkt tot 60 minuten bij twee accu’s van 6 Ah | 10 stalen 
borstelelementen – verwisselbaar door het snelwisselsys-
teem | Wegneembaar spatscherm | Instelbare schuinstand

Artikelnummer: 1490581
WKB 480 82V AKKU

* Zonder accu en lader

Artikelnummer: 2905886
82V430G

+ Met uitzonderlijke piekbelasting van 3,2 kW

Spanning: 82 V | Nominale capaciteit: 6 Ah 
| 430 Wh aan opgeslagen energie | Gewicht: 
2,6 kg

Artikelnummer: 2900486
82C2

Laadt accu’s achtereenvolgens volledig op 
| Dankzij twee laadschachten hebt u minder 
laders nodig | Laadstroom: 4 A

Onkruidborstel WKB 480 

Tourno Servo met WKB 840 (p. 16/19)
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Op onze nieuwe website vindt u meer informatie 
over de machines van Remarc en de verdelers in uw 
buurt. Voor ouder tuingereedschap van Remarc en 
Cramer kunt u lijsten van vervangstukken en 
handleidingen downloaden. De in Leer geprodu-
ceerde toestellen kunnen we normaal gezien nog 
lange tijd van vervangstukken voorzien, zodat u er 
langer plezier aan beleeft. www.remarc.be

Volg ons op Instagram
(Remarc GmbH) en blijf op de 
hoogte van de laatste nieuwighe-
den bij Remarc. We delen ook 
graag uw foto’s waarop u onze 
machines gebruikt!  
#remarcgmbh #remarctechnik

In de video’s ziet u onze machines aan het werk. 
We geven toelichting bij de toepassingsgebieden 
en geven technische informatie. Op technisch vlak 
geven we u tutorials over het onderhoud en eenvou-
dige herstellingen. Neem zeker een kijkje op ons 
YouTubekanaal (Remarc GmbH). 

U vindt nog geen video over uw vraag? Contacteer 
ons via www.remarc.be
We kijken ernaar uit.

Website YouTube Instagram
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EKM INVEEGMACHINE 
SNEL GROTE OPPERVLAKKEN VOEGEN

De nieuwe inveegmachine is de perfecte hulp om grote oppervlakken te voegen of in te vegen. Met haar twee borstels duwt de inveegmachine 
optimaal (nat) zand in de voegen. Zo voegt u ook grotere oppervlakken met tegels of klinkers vlot en grondig. Met zijn 72 kilo is dit lichtgewicht 
gemakkelijk te bedienen en snel te verplaatsen.

Artikelnummer: 1490439
EKM 800 

+  De universele slangaansluiting maakt een permanente 
watertoevoer mogelijk tijdens het invoegen.

+ Capaciteit: 600 m2 per uur

Motor HONDA GX 160 / 3,6 kW /  
4,8 pk / 3600 t/min.

Borstels 2
Afmetingen (L/B/H) 75(121)/80/71(113) cm
Gewicht 72 kg

Gewicht

72 kg

WerkbreedteHoogteverstelling

80 cm10 Standen

TECHNISCHE GEGEVENS

REMARC VEEGMACHINES EN TOEBEHOREN

Inveegmachine EKM 800

Tot 600 m2 voegen op 
slechts 1 uur tijd
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Kompostmeister 2.4

SNEL EN 

MOEITELOOS 

VERKLEINEN



 | 45

Als het gaat om hakselaars biedt Remarc u een hele waaier aan apparaten, naargelang de toepassing. De handige Tillmann 
is ideaal om takken te verkleinen. De beide productreeksen Summertime en Kompostmeister met hun twee hakselsyste-
men verdienen de voorkeur als groenafval zodanig verkleind moet worden dat het snel composteerbaar wordt.  
De Cutmodellen zijn optimaal om ook grotere hakselwerken snel uit te voeren. Aan u de keuze!

Snel alles kort en klein snijden

REMARC HAKSELAARS

REMARC HAKSELAARS

Met de afstelknop voor de uitworp  
bepaalt u eenvoudig of u grof of fijn 
versnipperd hakselmateriaal wilt 
(Kompostmeister).

De invoertrechter kan snel geopend 
worden om de machine te reinigen. 
Dat wordt mogelijk gemaakt door een 
mechanische vergrendeling, die de 
messenschijf onmiddellijk met een 
mechanische schijfrem blokkeert.

De zware messenschijf kruist met het 
verticaal gemonteerde hakselmes (A) en 
het verkleiningsmes (B).

De contactloze messenmolen zorgt er-
voor dat zelfs problematische materia-
len verwerkt kunnen worden zonder de 
machine te beschadigen.

+ AFSTELKNOP

+ SNELLE OPENING

+ MESSENSCHIJF

+ MESSENMOLEN

VOORDELEN VAN REMARC

A
B

Snelle opening

Groot uitwerpkanaal

Grote invoeropening
Transportgrepen

Snijsysteem met 
twee kamers

Invoertrechter voor 
takken

Invoertrechter
Afstelknop voor grof of 
fijn hakselmateriaal
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KOMPOSTMEISTER:  
MOEITELOOS HAKSELEN

De Kompostmeister-modellen halen een capaciteit van ca. 350 resp. 420 kilogram per uur. Dankzij het snijsysteem met twee kamers verkleint u  
moeiteloos eender welk groenafval, of het nu houtachtig, zacht, taai, nat of droog is. U kunt ook resten van bloemen en groenten verwerken,  
zelfs als er nog grond of wortels aan zitten. Zo legt u de ideale basis voor de compostering.

Artikelnummer: 1429309

Artikelnummer: 1429310

KOMPOSTMEISTER 2.4

KOMPOSTMEISTER 3.5

Transportgreep | Grote invoeropening van 19 cm | Instelling voor 
grof/fijn voor nat of droog materiaal | Snelle ontgrendeling om de 
trechter te openen | 2 versnippermessen en 6 robuuste messen om 
420 kg/u te hakselen | Vermogenschakelaar

Transportgreep | Grote invoeropening van 19 cm | Instelling voor 
grof/fijn voor nat of droog materiaal | Snelle ontgrendeling om 
de trechter te openen | 2 versnippermessen en 6 robuuste mes-
sen om 350 kg/u te hakselen

AAandrijving 400 V krachtstroom
Motorrem Mechanisch
Afmetingen (L/B/H) 102/54/134 cm
Instelling voor grof/fijn Ja
Messen 6
Gewicht 55 kg

Snijdikte

tot 40 mm

Capaciteit

420 kg/u

Vermogen

3,5 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

+  Snijsysteem met twee kamers om eender welk groenafval moei-
teloos te verkleinen en zo de compostering te versnellen.

+  Snijsysteem met twee kamers om eender welk groenafval moei-
teloos te verkleinen en zo de compostering te versnellen.

Aandrijving 230 V
Motorrem Mechanisch
Afmetingen (L/B/H) 102/54/134 cm
Instelling voor grof/fijn Ja
Messen 6
Gewicht 55 kg

Snijdikte

tot 40 mm

Capaciteit

350 kg/u

Vermogen

2,4 kW

TECHNISCHE GEGEVENS
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SUMMERTIME:  
SNELLER COMPOSTEREN MET DUBBEL HAKSELSYSTEEM

Bij de Summertime-tuinhakselaars hebt u de keuze tussen een capaciteit van 280 en van 370 kilogram per uur. Bij de uitrusting hoort ook het snij-
systeem met twee kamers om eender welk groenafval moeiteloos te verkleinen.

Aandrijving 230 V
Motorrem Mechanisch
Afmetingen (L/B/H) 102/54/134 cm
Messen 4
Gewicht 48 kg

Snijdikte

tot 40 mm

CapaciteitVermogen

280 kg/u2,3 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

Aandrijving 400 V krachtstroom
Motorrem Mechanisch
Afmetingen (L/B/H) 102/54/134 cm
Messen 6
Gewicht 50 kg

Snijdikte

tot 40 mm

CapaciteitVermogen

370 kg/u2,8 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer: 1429307
SUMMERTIME 2.1

Transportgreep | Grote invoeropening van 19 cm | Snelle ont-
grendeling om de trechter te openen | 4 robuuste messen om 
280 kg/u te hakselen | Transportwielen

+  Snijsysteem met twee kamers om eender welk groenafval moei-
teloos te verkleinen en zo de compostering te versnellen.

Artikelnummer: 1429308
SUMMERTIME 2.3

Transportgreep | Grote invoeropening van 19 cm | Snelle ontgren-
deling om de trechter te openen | 6 robuuste messen om  
370 kg/u te hakselen | Transportwielen | Vermogenschakelaar

+  Snijsysteem met twee kamers om eender welk groenafval moei-
teloos te verkleinen en zo de compostering te versnellen.

REMARC HAKSELAARS
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Transportgreep | Grote invoeropening van 19 cm |  
Robuuste messen om 180 kg/u te verhakselen | Snel te 
openen met de draaiknop | Transportwielen | Takken 
worden over het aambeeld met holle vorm getrokken 
en met zeer scherpe messen versnipperd | Verkleint 
takken tot 3 mm dunne houtschijfjes die haaks op de 
vezelrichting afgesneden worden.

Trechter – Grote invoeropening van 19 cm 
om ook gemakkelijk struikachtig materiaal 
in te steken.

Snelle opening – Eenvoudige draai-
knop.

Messenschijf – Grote messenschijf, 2 
breekmessen, 2 versnippermessen en 
aambeeld van gietstaal.

Transport – Handgrepen in de trechter voor 
vlot transport.

Artikelnummer: 1429312
TILLMANN 2100

+  De stukjes hout worden tijdens het hakselen onder een 
hoek van 30º gebogen waardoor de voor de compos- 
tering noodzakelijke micro-organismen diep in het hout 
kunnen binnendringen.

Aandrijving 230 V
Afmetingen (L/B/H) 65/61/127 cm
Motorrem Mechanisch
Messen 2
Gewicht 39 kg

Snijdikte

tot 30 mm

CapaciteitVermogen

180 kg/u2,1 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

Transportwielen

Handgrepen in de trechter voor vlot 
transport naar de werkplek

Snelle opening met een draaiknop 
aan de zijkant voor eenvoudige 
reiniging

De handige Tillmann is perfect om takken kleiner te maken. Hij is wendbaar in gebruik en compact om op te bergen. De beste 
machine om met hakselen te beginnen voor kleine tuinen. In plaats van uw snoeiafval te laten ophalen, kunt u het verhakselde 
materiaal hier meteen gebruiken als een laagje bodembedekker om uw borders mee te beschermen en te verbeteren.

Grote invoeropening

TILLMANN 2100: 
DE HANDIGE OPLOSSING VOOR KLEINE TUINEN
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Motor KOHLER CH440
10,5 kW / 14 pk / 3.600 t/min.

Aandrijving Benzine
Afmetingen (L/B/H) 147/83/170,5 cm
Messen 2 (Trommel)
Gewicht 220 kg

Snijdikte

tot 90 mm

CapaciteitVermogen

950 kg/u10,5 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

REMARC HAKSELAARS

Leverbaar vanaf 
april 2022

Artikelnummer: 1429313
TH 400

Uitwerpkanaal 180° draaibaar | Sterke Kohler-motor | Extra 
grote werkbreedte van 380 mm

+  De aan beide kanten bruikbare versnippermessen kunnen een 
snijdikte tot 90 mm aan.

+  Vier grote wielen vergemakkelijken het transport ook op moeilijk 
begaanbaar terrein.

TROMMELHAKSELAAR TH 400 
GROOT MATERIAAL MOEITELOOS EN SNEL KLEIN HAKSELEN

Om grote stukken hout snel en betrouwbaar te verkleinen, is de trommelhakselaar de eerste keuze. Dankzij zijn immense werkbreedte van 380 mm 
steekt u er ook gemakkelijk ruiger hout in. De twee versnippermessen zijn aan beide kanten bruikbaar en kunnen een snijdikte tot 90 mm aan.

Grote invoeropening

Onderstel met vier 
wielen vergemakkelijkt 
het transport

Uitwerpkanaal 180° 
draaibaar

Messen kunnen omge-
draaid worden om langer 
mee te gaan

Onderhoudsklep voor 
vlotte toegang tot de 
messentrommel

Riemen voor veilige ver-
mogensoverbrenging 

Sterke Kohler-motor om  
moeiteloos grote stukken  
hout te verkleinen

Snijsysteem/Trommel – Twee omkeerbare messen 
zorgen voor een zuivere snijbeweging die het hout naar 
binnen trekt. Botte messen kunnen 1 keer omgedraaid 
worden.

Onderhoudsklep – Langs de onderhoudsklep kan de trommel- 
behuizing vrijgemaakt worden van vreemde voorwerpen.

Hakselresultaat – De trommelhakselaar TH400 
verkleint hout heel gelijkmatig en werpt het uit via de 
draagbare trechter.
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Ruw na het hakselen na drie maanden bruikbare humus

Vervelend tuinafval omzetten in waardevolle humus is een prachtig staaltje milieuvriendelijkheid van de Summertime-, Kompostmeister- 
en Cutmodellen van Remarc. Humus is namelijk het beste dat u uw pot- en balkonplanten en uw borders kunt bieden. Door het schuifsys-
teem fijner in te stellen wordt het groenafval zodanig versnipperd dat het op korte tijd composteert. Na ca. 3-4 maanden is de compost 
rijp en kunt u hem opnieuw door de hakselaar halen. Het resultaat is mooie, homogene compost.

Artikelnummer: 1429399
TERRA CUT 2200 E

Aandrijving 230 V
Motorrem Mechanisch
Instelling van grof/fijn Ja
Messen 12
Afmetingen (L/B/H) 119/65(103)/139 cm
Gewicht 100 kg

Aandrijving 400 V krachtstroom
Motorrem Mechanisch
Instelling van grof/fijn Ja
Messen 12
Afmetingen (L/B/H) 119/65(103)/139 cm
Gewicht 100 kg

Snijdikte

Snijdikte

tot 60 mm

tot 60 mm

Capaciteit

Capaciteit

Vermogen

Vermogen

580 kg/u

640 kg/u

2,2 kW

3,5 kW

incl. invoertrechter voor takken

incl. invoertrechter voor takken

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

Zijdelingse toegang zodat u zware voorwerpen niet hoeft te 
tillen | Instelling voor grof/fijn voor nat of droog materiaal | 
12 messen voor meer doeltreffendheid

+  Snijsysteem met twee kamers om eender welk groenafval moei-
teloos te verkleinen en zo de compostering te versnellen.

Artikelnummer: 1429398
TERRA CUT 3500 E

Zijdelingse toegang zodat u zware voorwerpen niet hoeft te 
tillen | Instelling voor grof/fijn voor nat of droog materiaal | 
12 messen voor meer doeltreffendheid | Vermogenschake-
laar

+  Snijsysteem met twee kamers om eender welk groenafval moei-
teloos te verkleinen en zo de compostering te versnellen.

De sterke hakselaars met dubbele verkleiningstechnologie hebben een hamermechanisme om zacht materiaal stuk te 
slaan en rijpe compost te verwerken. Vochtig snoeisel of droge takken, de Terra Cut verwerkt alles zonder problemen, want 
de automatische zeef bij deze serie opent zodra het materiaal te nat wordt. De messenschijf snijdt hout alsof het boter is!

Terra Cut 

DUURZAAM TUINIEREN
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Artikelnummer: 1429397
TERRA CUT 4000

Motor HONDA GP 160
2,9 kW / 3,9 pk / 3600 t/min.

Aandrijving Benzine
Instelling van grof/fijn Ja
Messen 12
Afmetingen (L/B/H) 119/65(103)/139 cm
Gewicht 99 kg

Snijdikte

tot 60 mm

CapaciteitVermogen

650 kg/u3,6 kW

incl. invoertrechter voor takken
TECHNISCHE GEGEVENS

Zijdelingse toegang zodat u zware voorwerpen niet hoeft te 
tillen | Instelling voor grof/fijn voor nat of droog materiaal | 
12 messen voor verhoogde doeltreffendheid

+  Snijsysteem met twee kamers om eender welk groenafval  
moeiteloos te verkleinen en zo de compostering te versnellen.

Twee grote wielen en 
handgrepen voor eenvoudig 
transport

Zijdelingse toegang zodat u 
zware voorwerpen niet hoeft te 
tillen

Snijsysteem met twee kamers om 
eender welk groenafval moeiteloos te 
verkleinen en zo de compostering te 
versnellen

12 messen voor meer 
doeltreffendheid

Instelling voor grof/fijn voor nat of 
droog materiaal

Hamersysteem – Deze combinatie van twee verschillende 
messenschijven is perfect om uiteenlopende materialen 
te verkleinen.

Zeefhendel – Om te openen en te sluiten. Motor – HONDA Motor GP 160 (Terra Cut 4000).

REMARC HAKSELAARS
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Hamersysteem – Deze combinatie van twee 
verschillende messenschijven is perfect om 
uiteenlopende materialen te verkleinen.

Pendelmessen – 28 geslepen messen 
zorgen voor betrouwbare versnippering.

 Zeef gesloten – Voor een fijner resultaat. 
Als de zeef openstaat, kan het grove mate-
riaal erdoor.

 Motor – Een sterke KOHLER CH 440-motor.

De Combi Cut 9600 is uitstekend geschikt voor intensief professioneel gebruik en verkleint eender welk groenafval moeite-
loos en snel. Dankzij het snijsysteem met twee kamers verwerkt u zowel takken, struikmateriaal en moestuinafval als bloe-
men met terracotta pot of rijpe compost.

Combi Cut 9600

Vier grote wielen en stuur-
stang vergemakkelijken het 
transport ook op moeilijk 
begaanbaar terrein

Zijdelingse toegang zodat u 
zware voorwerpen niet hoeft te 
tillen

Snijsysteem met twee kamers om 
eender welk groenafval moeiteloos te 
verkleinen en zo de compostering te 
versnellen

28 messen voor 
verhoogde doeltreffend-
heid

Instelling voor grof/fijn  
voor nat of droog materiaal

Motor KOHLER CH 440
10,5 kW/14 pk/3600 t/min.

Aandrijving Benzine
Instelling van grof/fijn Ja
Messen 28
Afmetingen (L/B/H) 137/100(122)/140 cm
Gewicht 178 kg

incl. invoertrechter voor takken
TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer: 1429316
COMBI CUT 9600

Zijdelingse toegang zodat u zware voorwerpen niet hoeft te 
tillen | Instelling voor grof/fijn voor nat of droog materiaal | 
28 messen voor verhoogde doeltreffendheid

+  Snijsysteem met twee kamers om eender welk groenafval  
moeiteloos te verkleinen en zo de compostering te versnellen.

+  Vier grote wielen en stuurstang vergemakkelijken het transport 
ook op moeilijk begaanbaar terrein.

Snijdikte

tot 80 mm

CapaciteitVermogen

830 kg/u10,5 kW
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Hakselaar Terra Cut 4000

SNEL EN 

EENVOUDIG 

COMPOSTEREN
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Verticuteermachine Cara 47

TIJD UITSPAREN 

BIJ HET 

VERTICUTEREN 

VAN GAZONS
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Voor een mooi groen gazon dat goed gedijt, is het belangrijk om het af en toe een wellnesskuur te gunnen. Zowel ontmos-
sen als verticuteren kan eenvoudig en snel met de verticuteermachines van Remarc. Kies de CARA-verticuteermachine die 
het beste bij uw gazon past. Moet u ook op smalle plekken werken, dan is de CARA 38 optimaal. Voor grotere gazons zijn 
de versies CARA 47 en CARA 60 de eerste keuze.

Snel het gazon weer laten ademen

REMARC VERTICUTEERMACHINES

De messen zijn vervaardigd uit spe-
ciaal staal en zijn gehard. Daardoor is 
de buitenkant slijtvast, en de binnen-
kant extreem breukvast door de hoge 
taaiheid.

De scharnierende ingebouwde messen 
maken gebruik van de middelpunt- 
vliegende kracht (370 N) en wijken bij 
weerstand uit.

Uiterst stabiel, met dubbele lagers.

Messenwalskoppeling – reageert vlot 
op de druk die de gebruiker uitoefent. 

+ MESSEN

+    PLAATSING VAN DE  
MESSEN

+ STALEN WIELEN

+ KOPPELING

VOORDELEN VAN REMARC

 Vrijstaande messen

Gemakkelijk  
bedienbare  
koppelingshendel

Schijfrem

Honda-Motor

Gemakkelijk  
instelbare 
 hoogteverstelling

Stevige stalen  
behuizing

Stalen wielen met 
kogellagers

U kunt de afstand van de  
Cara-messen instellen: 

25 mm:  
om effectief te ontmossen

50 mm:  
om te verticuteren en de  
bodem oppervlakkig te  
beluchten

KOESTER 
UW 
GAZON!
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Motor HONDA GP 160
2,9 kW / 3,9 pk / 3600 t/min.

Afmetingen (L/B/H) 70(130)/82/58(106) cm
Gewicht 59 kg

Klepsels

42
WerkbreedteVermogen

53 cm3,6 kW

TECHNISCHE GEGEVENS
Artikelnummer: 1429412
CARA 60

Geharde dubbele tanden, gedempt om te beschermen tegen sto-
ten | Dubbelzijdig: draai de messen gewoon om en gebruik ze 
opnieuw | 25 mm afstand tussen de messen om mos en dood 
gras te verwijderen, 50 mm afstand om te verticuteren |  
Schroefvergrendeling voor diepte-instelling begrensbaar |  
Stelschroef om eenvoudig de hoogte in te stellen

+  De speciaal geharde messen zijn extreem slijtvast, uiterst 
breukvast en werken zelfreinigend.

Motor HONDA GP 160
2,9 kW / 3,9 pk / 3600 t/min.

Afmetingen (L/B/H) 66(125)/69/58(108) cm
Gewicht 55 kg

Klepsels

33
WerkbreedteVermogen

41 cm3,6 kW

TECHNISCHE GEGEVENS
Artikelnummer: 1429413
CARA 47

Geharde dubbele tanden, gedempt om te beschermen tegen sto-
ten | Dubbelzijdig: draai de messen gewoon om en gebruik ze 
opnieuw | 25 mm afstand tussen de messen om mos en dood 
gras te verwijderen, 50 mm afstand om te verticuteren |  
Schroefvergrendeling voor diepte-instelling begrensbaar |  
Stelschroef om eenvoudig de hoogte in te stellen

+  De speciaal geharde messen zijn extreem slijtvast, uiterst 
breukvast en werken zelfreinigend.

Artikelnummer: 1429404
OPVANGZAK VOOR CARA 47

Praktische opvangzak voor verticuteermachine Cara 47 
apart verkrijgbaar als toebehoren. Volume: 41 liter

Artikelnummer: 1429405
OPVANGZAK VOOR CARA 60

Praktische opvangzak voor verticuteermachine Cara 60 
apart verkrijgbaar als toebehoren. Volume: 54 liter

Artikelnummer: 1429410
CARA 38

Geharde dubbele tanden, gedempt om te beschermen tegen 
stoten | Dubbelzijdig: draai de messen gewoon om en gebruik 
ze opnieuw | 25 mm afstand tussen de messen om mos en 
dood gras te verwijderen, 50 mm afstand om te verticuteren | 
Schroefvergrendeling voor diepte-instelling begrensbaar | 
Stelschroef om eenvoudig de hoogte in te stellen

+  De speciaal geharde messen zijn extreem slijtvast, uiterst 
breukvast en werken zelfreinigend.

Motor HONDA GP 160
2,9 kW / 3,9 pk / 3600 t/min.

Afmetingen (L/B/H) 65(128)/57/57(105) cm
Gewicht 48 kg

Klepsels

27
WerkbreedteVermogen

33 cm3,6 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer: 1429403
OPVANGZAK VOOR CARA 38

Praktische opvangzak voor verticuteermachine Cara 38 
apart verkrijgbaar als toebehoren. Volume: 34 liter
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Hoogteverstelling – De verticuteerdiepte 
kan nauwkeurig ingesteld worden. Optimale 
werkdiepte: 2-3 mm.

V-riemaandrijving – Een getande V-riem drijft 
de messenwals aan. De riemschijf is voorzien 
van een kogellager.

Opvangbak – Om met de opvangbak te werken 
neemt u de zelfsluitende klep (beveiliging 
tegen steenslag) weg en hangt u de bak eraan.

Motor – Een sterke HONDA GP 160-motor.

REMARC VERTICUTEERMACHINES

Verticuteermachine Cara 47

Motor HONDA GP 160
2,9 kW / 3,9 pk / 3600 t/min.

Afmetingen (L/B/H) 132/82/97 cm
Gewicht 65 kg

Klepsels

42
WerkbreedteVermogen

53 cm3,6 kW

TECHNISCHE GEGEVENS Artikelnummer: 1429414
CARA 60T

Geharde dubbele tanden, gedempt om te beschermen tegen 
stoten | Dubbelzijdig: draai de messen gewoon om en gebruik 
ze opnieuw | 25 mm afstand tussen de messen om mos en 
dood gras te verwijderen, 50 mm afstand om te verticuteren | 
Schroefvergrendeling voor diepte-instelling begrensbaar | 
Stelschroef om eenvoudig de hoogte in te stellen

+  De speciaal geharde messen zijn extreem slijtvast, uiterst 
breukvast en werken zelfreinigend.

+  Asymmetrische trekdissel om zonder randen te  
verticuteren als u hem achter een trekker hangt.

CARA 60 T: 
PERFECTE AANVULLING VOOR ZITMAAIERS

De CARA 60 T is universeel inzetbaar. Hij is zowel geschikt als duwmodel als in combinatie met een trekker. Naast de handgreep waarover de 
reeks standaard beschikt, heeft de CARA 60 T ook nog een trekdissel om hem achter een gazontractor te hangen.  Aangezien de dissel asym-
metrisch is, verspringt de verticuteermachine zijdelings ten opzichte van de trekker, zodat u kunt verticuteren tot vlak bij afbakeningen zoals 
muren, omheiningen enz. 
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Hebt u vragen over onze producten van Remarc, hebt u gedetailleerde informatie nodig over een bepaald apparaat van 
Remarc of wilt u meer weten over onze dienstverlening en ondersteuning voor handelaars? Wend u dan tot ons 
competente en ervaren verkoop- en adviesteam. Wij helpen u graag verder.

UW AANSPREEKPARTNERS BIJ REMARC:  
STAAN ALTIJD VOOR U KLAAR.

Sabine Grimm
Verkoop tuingereedschap 

Andreas Bruns 
Directeur

Annika Franzen 
Verkoop vervangstukken 

Henri Loers  
Klantendienst  

Nicole Ehmen 
Boekhouding 

Katarina Fokken 
Marketing en 
klantenondersteuning 

Maike Heuermann 
Klantenondersteuning  

Jörg Kollecker
Hoofd verkoop

Kalle 
Incasso  

De geluids- en trillingsniveaus van onze Remarc-apparaten vindt u op onze website: www.remarc.be
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Teresa
Aankoop

Wilfried
Fotograaf (staat achter de camera)

Hakselaar van Remarc
Kompostmeister 2.4

Sandra
Technische redactie

Kim
Constructie

Henri
Klantendienst

Andreas
DirectieMarie

Aankoop
Jörg

Verkoop

WIST U DAT AL?
Alle in deze productcatalogus afgebeelde personen 
maken deel uit van het team van Remarc.

INNOVATIEVE EN 
MILIEUVRIENDELIJKE 

TUINTECHNOLOGIE



Exclusief Remarc importeur voor de Benelux
EuroGarden nv ❙ info@eurogarden.be ❙ www.eurogarden.be    
EuroGarden Nederland B.V. ❙ info@eurogarden.nl ❙ www.eurogarden.nl  
www.remarc.be

Technische gegevens onder voorbehoud

TUINMACHINES 
VAN REMARC

STEVIG MET LANGE 
LEVENSDUUR

EFFICIËNT EN 
MILIEUVRIENDELIJK

KWALITEITSGARANTIE
MADE IN GERMANY

Uw Remarc-vakhandelaar:

Productfoto’s en bedrijfslogo zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze gebruiken en doorgeven is niet toegestaan.

C
o

n
c

e
p

t 
e

n
 r

e
a

li
sa

ti
e

: 
D

E
S

IG
N

S
T

U
U

V
®

 W
e

rb
e

a
g

e
n

tu
r 

G
m

b
H

 &
 C

o
. 

K
G


