
Met de Cameleon Medium creëerde Eliet een compacte alleszuiger met optionele versnipperkit. Deze machine is ideaal 
voor de particuliere gebruiker met een grote tuin, hij komt van pas bij elke tuinkarwei waarbij groenafval moet worden 
geruimd vb. bladeren ruimen, hagen scheren, bloemen snoeien, enz. Daarnaast wordt deze machine ook ingeschakeld 
door paardenmaneges voor het ruimen van de stallen; alsook door hotels, resorts, scholen, grote bedrijven,... die aller-
hande afval op een snelle en efficiënte manier wensen op te ruimen.

Net zoals de Eliet Truckloader werd er gedacht aan de ergonomie van de gebruiker met de creatie van een ergonomisch 
handvat aan de zuigslang, alsook een steunwiel. De zuigslang werd aan een draagarm bevestigd die de zuigslang op helft 
van zijn lengte ophoudt. De opvangbak is vederlicht en heeft een perfect zwaartepunt. Mede door de voetsteun kan deze 
in een handomdraai uit zijn gestel gelicht worden voor het leegmaken.

Dankzij de grote luchtbanden en het grote zwenkwiel kan men deze zuigwagen makkelijk manueel doorheen de tuin 
rondrijden. Indien dit wenselijk is, kan de Cameleon/M ook door een zitmaaier voortgetrokken worden, de trekhaak is 
althans standaard voorzien. Een automatische parkeerrem zorgt dat de Cameleon/M tijdens het werken veilig en stabiel 
blijft staan. Eens de opvangbak met een volume van 700 liter opgevuld is, kan deze daarenboven eenvoudig uit het ge-
stel gerold worden om te ledigen.

ELIET CAMELEON M: DE COMPACTE ALLESZUIGER
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TECHNISCHE FICHE

ErgoNomIE      
De zuigslang van de Cameleon M werd 
aan een draagarm (1) bevestigd. Deze

scharnierende arm heeft een grote 
flexibiliteit om de bediener in zijn 

bewegingsvrijheid te volgen. Om het 
gebruiksgemak nog te verhogen, 

ontwikkelde Eliet een zuigmond die 
voorzien is van een zwenkwieltje (2). 
Hierdoor hoeft de gebruiker de zuig-
mond niet op te houden en behoudt 
men dus alle bewegingsvrijheid. Een 
lange handgreep laat elke bediener, 

ondanks zijn gestalte, toe de zuigmond 
in een goede ergonomische houding 
vast te nemen. De gestuurde wielen 

(3) vooraan op de Cameleon M zorgen 
voor de nodige wendbaarheid om 

tussen de vele hindernissen van de 
manege te laveren.

TraNSparaNTE zuIgSlaNg
De Cameleon M is standaard 
uitgerust met een transparante 
vacuum-flex zuigslang. De lichte 
en transparante zuigslang be-
lemmert nauwelijks de bewe-
gingsvrijheid en laat toe om 
mogelijke verstoppingen in 
de slang direct te lokaliseren 
en vrij te maken. Met een 
speciaal snelkoppelsysteem 
maakt men eenvoudig de 
zuigslang los van de ma-
chine. Meteen treedt ook 
de veiligheid in werking  
en schakelt de  
motor uit.   

groTE loopWIElEN (7)
Grote luchtbanden zorgen voor 
een bijzondere hanteerbaarheid 
op gelijk welke ondergrond.

parkEErrEm (4)
Een parkeerrem komt automatisch 
los als men de machine vooruit rijdt.

STalEN SCHoEpENWIEl (8)
Een stalen schoepenwiel is bestand 

tegen de inslag van opgezogen stenen, 
drankblikjes... en weerstaat ook het 

schurend effect van zand en aarde. De 
turbine heeft een laag geluidsniveau.

www.eliet.eu
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CamElEoN m m 36 0 m 450

Motor 5,5 pk 9,0 pk

B&S Series 800 Subaru EX27

Luchtdebiet 60 m3/min. 108 m3/min.

Inhoud opvangbak 700 L 700 L

Gewicht 95 kg 117 kg

Geluidsvermogen 100 dB(A) 100 dB(A)

Schoepenwiel Ø 300 mm Ø 380 mm

Ergonomische stuurbeugel ja ja

Loopwielen Ø 280 mm / Ø 400 mm Ø 280 mm / Ø 400 mm

Afmetingen 1700 x 1000 x 1 1 80 mm 1700 x 1000 x 1 1 80 mm

Afmetingen laadbak 1200 x 880 x 690 mm 1200 x 880 x 690 mm

Optie versnipperkit        /

comfortkit comfortkit

info@eliet.eu
www.eliet.eu
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gEBruIkSgEmak
De uitschuifbare laadbak (5) kan 
met gemak naar de gewenste 
losplaats gereden worden. 
Het snel afneembaar filternet (6) 
zorgt voor een goede afsluiting 
van de laadbak, en kan met ge-
mak los- en vastgemaakt worden.


