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Vacu-Mobil

Allrounder

Een perfect resultaat!

Sneller. Beter. Gemakkelijker.
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Optimas
®

Gewichtloos, precies, kosten -

bewust verleggen van trot toir 

banden, betonplaten, natuur -

steenplaten, was beton tegels,

goten, zeskanttegels, enz.

De hefarm kan door één

persoon in enkele minuten

gemakkelijk worden ingeklapt.

Daardoor is de machine com -

pact voor transport of om

plaatsbesparend op te bergen

in een container.

De zuigplaten zijn door middel

van een snelwisselsysteem

gemakkelijk te verwisselen.

Algemene voordelen van de Optimas Vacuum-productlijn:

* Technische wijzigingen voorbehouden.

Vraag ons naar 
de mogelijkheden !

Specialist voor bestratingstechniek

Optimas Maschinenfabrik 

H. Kleinemas GmbH 

Industriestraße 12 

26683 Saterland-Ramsloh 

Duitsland 

Tel: +49-(0) 4498 / 92 42 - 0 

Fax +49-(0) 4498 / 92 42 - 42 

e-mail: info@optimas.de 

www.optimas.de 

AOE Techniek

Wilhelminastraat 32

7591 TN  Denekamp

Nederland

Tel: 0541-350649

Fax: 0541-354946

E-mail: info@aoetechniek.nl

www.aoetechniek.nl

Door het onderstel op rupsen

laat deze machine zich ook in

zwaar terrein gemakkelijk ver-

plaatsen.

Door de compacte bouwwijze

(breedte 920 mm) is geen door-

gang te smal.

Door de 4 hydraulische steun-

poten kunt u het apparaat ge-

makkelijk uitbalanceren, zodat

het stabiel staat.

Overtuigende argumenten:● Veelzijdige inzetbaarheid
● Gemakkelijke bediening
● Snel terugverdiend● Gezonder werken● Gemotiveerde medewerkers

Vacu-Mobil Allrounder Orginele Optimas kwaliteit!

Goed doordacht …

Voor de compacte Optimas Vacu-Mobil

Allrounder is geen doorgang te smal. Zo

is het de ideale machine voor het trans-

porteren en verlegen van zware platen,

trottoirbanden enz. op de kleinste bouw-

plaatsen, gewichtloos laten zich de be-

tonnen elementen tot een gewicht van

140 kg precies plaatsen.

De Vacu Mobil Allrounder heeft een rups-

aandrijving met 2 rubbertracks, zodat u

er op elke ondergrond mee kunt werken.

Het apparaat heeft 4 hydraulische steun-

poten; hiermee laat de machine zich ge-

makkelijk recht plaatsen.

Optimas Vacu-Mobil Allrounder

• Hefarm: hefkracht 140 kg

lengte 3.0 m, zwenkbereik 360°

• Aandrijving: dieselmotor, 1 cil., 

10 pk, 7,4 kW

• Transportafmetingen: L 2500 mm,

B 920 mm, H 2100 mm

• Gewicht: 755 kg

+++ Voordelen van de Optimas Vacu-Mobil Allrounder:
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