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Voordelen 
 Compact, ideaal voor kleine objecten met krappe ruimtes en 

 weinig opbergruimte
 Flexibel in te richten, basisuitrusting naar wens uit te breiden  

 met alle Vileda Professional mopsystemen
 De grote rubberen achterwielen zorgen voor een stabiel rijge- 

 drag en gaan gemakkelijk over drempels, tapijt en andere ruwe  
 oppervlakken

 De unieke V-constructie zorgt voor het 'binnenshuis' houden  
 van alle materialen, geen materialen die uitsteken zoals haken  
 en mopsteunen

 De centrale opbergbrug geeft nog meer opbergruimte
 Eenvoudig en zonder gereedschap in elkaar te zetten

Uitbreiding
De VoleoPro kan uitgerust worden met alle schoonmaak-
systemen van Vileda Professional. Enkele voorbeelden zijn:
 Dubbele emmer-en-pers combinatie met 15 l of 25 l emmers  

 en een UltraSpeed pers of verticale pers
 Enkele emmer-en-pers combinatie met daarnaast een pre-box  

 voor extra opbergruimte
 Een pre-prepared uitrusting met pre-boxen waarvan één aan de  

 centrale opbergbrug

Technische specificaties
 Afmeting: 92 x 51,5 x 112,5 cm 
 Gewicht basisuitrusting: 10,8 kg

Productomschrijving
VoleoPro is een unieke en compacte werkwagen met vele opties 

en inrichtingsmogelijkheden, zodanig ontworpen dat er voldoende 
plaats is om een hele reeks aan materialen mee te nemen. 

 
De basisuitrusting bestaat uit:

 Kunststof onderstel met geïntegreerde mop- en vloerwis- 
 houders

 Aluminium staanders
 Kunststof bovendeel met afvalzakhouder, wegklapbare deksel,

 vaste duwbeugel en diverse ophangpunten
 2 zwenkwielen voor waarvan één met rem 
 2 grote wielen achter
 Koppelbrug voor opslag van materialen  

 Ophangmogelijkheid voor een pre-box
 Twee kleine 6 ltr emmers
 Hakenset: 2 steelklemmen, 5 haken, 2 lange haken voor 

 veiligheidsbord

 De apart verkrijgbare beschermhoes is voorzien van een rits 
vooraan voor meer gebruikscomfort en voorzien van 2 'pockets' 
voor het opbergen van sproeiflacons, vuilniszakken en overige 
benodigdheden.

Toepassing
De VoleoPro kan uitgerust worden met alle schoonmaaksyste-

men van Vileda Professional en is geschikt voor zowel traditionele 
als pre-prepared reinigingssystemen. 

Dankzij de minimale footprint van 0,5 m² is de VoleoPro ideaal 
voor locaties met krappe ruimtes en weinig opbergruimte.
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Opslag, transport en afvalverwerking
Sla het product koel en droog op. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht. Product  valt niet onder Europese transport wetgeving voor 
gevaarlijke stoffen of chemicaliën. Afvalverwerking door storting of verbranding, volg de lokale voorschriften.

Kwaliteitsgarantie
Dit product is geproduceerd overeenkomstig het FHCS Quality System. 

Alle hierboven weergegeven informatie wordt met u gedeeld volgens eigen specificaties en kennis. Productinformatie kan gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden zonder voorafgaande kennisgeving. 

De geschiktheid en gebruiksvoorwaarden worden bepaald door klanten en eindgebruikers zelf. Gebruikers zijn niet ontheven van hun plicht de relevante gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten van de 

geleverde producten te controleren op basis van door de gebruiker bepaalde gebruiksomstandigheden. 
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TSU nr. Omschrijving Kleur Formaat Stuk/pak Pak/doos BCU nr.

143724 VoleoPro Standaard grijs 92 x 51,5 x 112,5 cm 1 1 143725

TSU nr. Omschrijving Kleur Stuk/pak Pak/doos BCU nr.

143730 VoleoPro afvalzak beschermhoes grijs 1 5 143731

143984 VoleoPro centrale opbergbrug grijs/blauw 1 1 143985

144231 VoleoPro hakenset (10) grijs 1 10 144232

144005 VoleoPro zwenkwiel voorkant met rem grijs 1 4 144006

120942 6 ltr emmer inclusief kleurcodering grijs 1 10 120943

125948 Deksel voor 6 ltr emmer grijs 1 12 125949

114001 15 ltr UltraSpeed Pro emmer, blauwe kleurcodering grijs/blauw 1 10 508242

114002 25 ltr UltraSpeed Pro emmer, blauwe kleurcodering grijs/blauw 1 10 508243

- Rode kleurcodering clip rood 1 1 509264

120774 Pre-box inclusief kleurcodering grijs 1 5 120806

120780 Deksel voor pre-box grijs 1 5 120822

113972 UltraSpeed hendelpers grijs/blauw 1 10 508097

127885 Verticale pers grijs/blauw 1 1 516521

VoleoPro Accessoires 

VoleoPro werkwagen


