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Goed voorbereid op de winter!



Sneeuwschuivers voor bestelbussen

Sneeuwschuivers voor werkvoertuigen

Sneeuwschuivers voor Pick-ups en 4X4’s

Voordelen van de Meyer 2” voertuigadapters
* 2” voertuigadapter, sterk en elegant
* Sneeuwschuif makkelijk te plaatsen en te verwijderen
* Licht in gewicht, lichter dan EZ Mount
* Geen uitstekende delen
* Ook te gebruiken als voorzijdetrekhaak

Verkrijgbaar voor de meest verkochte voertuigen 
bijvoorbeeld: Mercedes Sprinter, Iveco Daily, Fiat Ducato, 
Volkswagen Crafter, etc. 

Voordelen van de Meyer EZ Mount voertuigadapters
* Stabiele voertuigbevestiging
* Sneeuwschuif makkelijk te plaatsen en verwijderen
* Ook geschikt voor brede en V-ploeg sneeuwschuiven
* Geen uitstekende delen
* Lichter dan DINplaat bevestiging

Verkrijgbaar voor de meest verkochte voertuigen 
bijvoorbeeld: Toyota HighLux, Landrover Defender, Nissan 
Navara, Mitsubishi L200, Ford Ranger, Mercedes G, VW 
Amarok etc. 

Meyer heeft gladheidsbestrijdingsets voor:
* Compacte tractoren
* Vliegveld tractoren
* Kleine shovels
* Knikarm shovels
* Quads, ATV’s etc. 

Leverbaar voor de meest uiteenlopende merken: JohnDeere, 
Polaris, CAT, Kubota, New Holland.

De Meyer sneeuwschuiven kunnen aangesloten worden op 
de hydraulische unit van het werkvoertuig. 
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De DrivePro 
sneeuwschuiver is 

leverbaar vanaf 
€ 4500,00 

(excl. voertuigadapter en btw)
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Als het vier wielen heeft, 
dan hebben wij er een 
sneeuwschuiver voor!

 distributeur voor Nederland:

Geïntegreerde wielen 
voor het 
manoeuvreren van de 
sneeuwschuiver. 

Accessoires zoals schui-
frubbers of nieuwe on-
derdelen zoals adapters 
zijn makkelijk na te 
bestellen. 

Kenmerken van de                       sneeuwschuiver

DuraSlickTM  afwerking waardoor 
de sneeuw 
gemakkelijker en sneller van 
het blad glijdt. 

Bedraadde afstandbediening:
* Eenvoudig aan te sluiten en te 
bedienen
* Ergonomische vormgeving
* Eénknops bediening
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Nat of droog zoutstrooien
Meyer heeft de oplossing!

Crossfire Zoutstrooier - Nieuw - 

Deze zoutstrooier is gemaakt van 
polyester. Hierdoor is hij licht in gewicht en 
makkelijk te onderhouden. 

De DLX versie kan naast droogstrooien ook 
natstrooien. Dankzij de ingebouwde reser-
voirs blijft het design intact en hoeft u geen 
extra tanks aan te schaffen.

Leverbaar vanaf € 7700,00 (excl. btw) 

LPV Zoutstrooier 

Deze zoutstrooier is verkrijgbaar in 
veel verschillende variaties; lengte, 
breedte en hoogte. Verder kan er 
gekozen worden tussen een elektri-
sche (12v) of motorische (benzine) 
aandrijving. 

Leverbaar vanaf € 6.000,00 (excl. 
btw) 

Blaster Zoutstrooier 

Elektrisch aangedreven zoutstrooi-
er, die past op een trekhaak of kleine 
trailer. De ideale partner voor het be-
werken van parkeerterreinen, fiets- en 
wandelpaden. 

Directe aandrijving, voorzien van 
vibrator. Capaciteiten van 140-340kg 
zout. 

Leverbaar vanaf € 1.550,00 (excl. btw)
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HotShot Zoutstrooiers

Meyer® Hotshots zijn wielaangedreven, gemakkelijk 
met de hand te duwen, compact, gemakkelijk 

manoeuvreerbaar en gebouwd om extreme weers-
omstandigheden het gehele jaar aan te kunnen. Alle 

HotShots zijn voorzien van banden die een goede grip 
hebben.

Hotshots zijn gemaakt voor het strooien van verschil-
lende materialen zoals zand, steenzout, kalksteen en 
mest. Het strooibereik ligt afhankelijk van het model, 

tussen 4 en 6 meter. Voor het strooien op kleinere 
terreindelen worden Hotshots geleverd met een een-
voudig te plaatsen schild waarmee wordt voorkomen 
dat strooimateriaal te ver wordt weggeslingerd. Een 
doorzichtige afdekking houdt het weer buiten en het 

materiaal binnen.

De HD variant staat voor Heavy Duty en is voorzien 
van een RVS frame. De standaard HotShot heeft een 

stalen frame.


