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OPLOSSINGEN VOOR WINTERSE TIJDEN ! 
 

 
 
De Nederlandse winters zijn onvoorspelbaar. Om toch goed voorbereid te zijn op winterse tijden 
levert Van Vliet sneeuwschuivers en zoutstrooiers. Eenvoudige en betaalbare accessoires 
die zorgen voor schone en veilige buitenterreinen en bovendien héél veel tijd besparen op het 
moment dat Koning Winter op bezoek komt ! 
 
 

ZOUTSTROOIERS 

 

Zoutstrooier, model ZS 150 
 
 -strooibereik  : tot 6 m  
 -inhoud  trechter : 150 liter 
 -diversen  : -luchtbanden  

  -voor zout, zand of korrels 
 -prijs   : €      745,00 
 -prijs RVS -trechter : €      845,00 
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SNEEUWSCHUIVERS 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Eenvoudig en snel sneeuw verwijderen van uw terrein met de robuuste zoutstrooiers en 
sneeuwschuivers van Van Vliet !  

 geschikt voor elke vorkheftruck 

 snel gemonteerd  

 borging met behulp van schroefspinsels, borgketting of spanbanden 

 uit voorraad leverbaar (zolang de voorraad strekt), prijzen excl. 21% btw, af Pijnacker 

 transport in overleg mogelijk 
 
Bestel of bel voor meer informatie: L. van Vliet Vorkheftrucks b.v., telefoon: 015-3693265 

 

Sneeuwschuiver model GC SS210 
  

-bladbreedte : 210 cm 
 -bladhoogte :   45 cm 
 -werkbreedte : 180 cm 
 -diversen : -vaste positie schuifblad (30 graden) 
     -onderzijde voorzien van slijtvast rubber 
     -borging d.m.v. schroefspinsels 

    -standaard kleur blauw 
-prijs  : €      495,00 

 

 

Sneeuwschuiver model BE SS180  
 
 -bladbreedte : 200 cm 
 -bladhoogte :   50 cm 
 -werkbreedte : 160 cm 
 -diversen : -schuifblad instelbaar 30 graden links  
      of rechts 
     -onderzijde voorzien van slijtvast rubber 
     -borging d.m.v. ketting 

    -standaard kleur rood 
-prijs  : €      785,00 

 

 

Sneeuwschuiver model VL 200  
 
 -bladbreedte : 210 cm (of 275 cm) 
 -bladhoogte :   40 cm 
 -werkbreedte : 200 cm (of 265 cm) 
 -diversen : -vaste positie schuifblad (haaks) 
     -voorzien van slijtvast rubber 

  -rubber is omkeerbaar 
     -borging d.m.v. ketting 

    -standaard kleur rood 
-prijs   : €      675,00 (€  710,00) 

 

mailto:info@lvanvliet.nl
http://www.lvanvliet.nl/

