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VoleoPro 
Kleine maten, grote inhoud 

Toepassing 
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. Dankzij de unieke constructie 

past de VoleoPro door krappe ruimtes 

en in vrijwel elke werkkast.  

 

Uitrusting 
De VoleoPro is minimaal uitgerust 

waardoor de werkwagen makkelijk is uit 

te breiden naar uw eigen wensen. 
 

De basisuitrusting bestaat uit:: 

• Kunststof structuur met een geïntegreerde 

duwbeugel, ondersteund door 2 aluminium pilaren.  

• 2 zwenkwielen 100mm vooraan waarvan één met 

rem en 2 grote vaste wielen achter voor meer 

stabiliteit.  

• 2 emmers 6l en een inschuifbare deksel voor het 

afvalcompartiment.  

• Een multifunctionele opbergbrug voor extra 

opbergruimte of als houder van een prebox.  

• Verschillende soorten haken voor diverse 

toepassingen.  

Uw voordelen 
• De unieke V-constructie zorgt voor 

het ‘binnenshuis’ houden van alle 

materialen. U heeft geen last meer 

van uitstekende materialen zoals 

haken en mopsteunen.  

• Dankzij de minimale footprint van 

0,5m² is de VoleoPro ideaal voor 

kleine objecten, met krappe ruimtes 

en weinig opbergruimte.  

• De VoleoPro kan helemaal naar 

wens uitgerust worden. Alle Vileda 

materialen en accessoires passen 

op de VoleoPro.  

• De grote rubberen achterwielen 

zorgen voor een stabiel rijgedrag 

en gaan gemakkelijk over 

drempels, tapijt en overige ruwe 

oppervlakken.  

• De centrale opbergbrug geeft nog 

meer opbergruimte.  

• Binnen 3 minuten startklaar; 

eenvoudig in elkaar te zetten en 

zonder gereedschap.  

 

Uitbreiding 
De VoleoPro kan uitgerust worden 

met alle schoonmaaksystemen van 

Vileda Professional.  

 
Enkele voorbeelden zijn: 

• Een dubbele emmer&pers met 15l en/of 25l 

emmers en een UltraSpeed pers of een 

verticale pers.  

• Een enkele emmer&pers met daarnaast een 

prebox voor extra opbergruimte. 

• Een UltraSpeed mini set met daarnaast een 

prebox voor extra opbergruimte.  

• Een pre-prepared uitrusting met preboxen op 

het onderstel en een prebox aan de centrale 

opbergbrug.   

 

De apart te verkrijgen beschermhoes 

is voorzien van een rits vooraan voor 

meer gebruikscomfort en voorzien 

van 2 ‘pockets’ voor het opbergen 

van sproeiflacons, vuilniszakken en 

andere benodigdheden.  

 

Technische gegevens 
Afmeting: 92 (l)x51,5(b)x112,5(h)cm 

Gewicht basisuitrusting: 10,8 kg 

 

 

 
Ref.  

doos 
Omschrijving Formaat Doosinhoud 

Ref.  

stuk 

143724 VoleoPro standaard  92 x 51,5 x 112,5 cm 1 143725 

143730 Beschermhoes afvalcompartiment 70 liter 35,5 x 30 x 5 cm 5 143731 

143984 Multifunctionele opbergbrug 42,5 x 23,5 x 19 cm 1 143985 

144231 Standaard hakenset voor diverse toepassingen 16 x 10 x 4 cm 10 144232 

144005 Zwenkwiel 100mm met rem 17 x 6,7 x 13,4 cm 4 144006 


