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Multihog ontwierp de CV350 veegmachine, 
rekening houdend met de noden van steden, 
gemeenten en aannemers. Het resultaat is een 
breed inzetbare veegmachine die jaarrond kan 
werken en op die manier een maximaal rende-
ment oplevert voor de klant.

Veilig en comfortabel
De Ierse machinebouwer nam de beste 
kenmerken van zijn multifunctionele werktuig-
dragers mee in het ontwikkeling van de veeg-
machine, zoals de ruime, panoramische cabine 
met airconditioning en de volledig onafhan-
kelijke veer- en demperophanging op elk wiel. 
Ook werd, net zoals bij de werktuig dragers, 
gefocust op het voldoen aan de hoogste veilig-
heidsnormen.

Het hele jaar werken met de multifunctionele CV350

Het was in januari 2020 een Nederlandse 

beursprimeur: op de Groene Sector Vakbeurs 

presenteerde Van Dyck Marcel Belgium, de 

exclusieve importeur van Ierse fabrikant 

Multihog voor de Benelux, een nieuwe 

toevoeging aan het machineaanbod. De multi-

functionele Multihog CV350 veegmachine kan 

jaarrond worden ingezet.

Auteur: Karlijn Klei

De vele gezichten van de 
Multihog veegmachine

Technische gegevens
Capaciteit vuilcontainer: 1,5 m³
Inhoud watertank: 200 L
Borstels: 3de borstel mogelijk als optie
Borsteldiameter: 900 mm
Minimale veegbreedte: 1200 mm
Maximale veegbreedte: 2350 mm
Aandrijving: Permanente hydrostatische 
4-wielaandrijving
Motor: Hatz 4H50TIC turbodiesel
Emissieclassificatie: Tier 4 final/Stage V
Vermogen: 75 pk (55 kW)
Snelheid: max. 40 km/u
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Kenmerken
•  Geschikt voor elk terrein, met de optie om de frontale borstels te vervangen door  

andere aanbouwdelen, zoals een sneeuwploeg of maaier
•  Heeft een van de schoonste en milieuvriendelijkste motoren op de markt,  

die voldoet aan de Euro 5-emissienorm
•  Verkrijgbaar in modellen van 3500 kg of 4000 kg MTM, beide ontworpen met  

aandacht voor comfort en veiligheid van de bestuurder
•  Alle veegfuncties worden bediend vanuit een zwevende multifunctionele armsteun,  

die ergonomisch is en meebeweegt met de bestuurder
•  Elke borstel wordt onafhankelijk bediend via een joystick; een derde borstel kan  

indien nodig worden toegevoegd
•  Eenvoudige bediening - schakel met één druk op de knop van de rijmodus naar  

de veegmodus en weer terug
•  Uitgerust met een schoonwatertank van 200 liter voor optimale stofonderdrukking  

tijdens de werking
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