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‘Voor zover we weten, is er momenteel geen 
tweede machine in de markt zoals de Remarc 
EKM 800-inveegmachine’, stelt Johan Teeuwen, 
category manager OPE bij Eurogarden. ‘Voor 
ons is het dan ook een gloednieuw product, dat 
we dit jaar in de Benelux-markt in de picture 
zetten. De machine past goed bij de groene 
sector, omdat hoveniers ook vaak bestratings-
werk uitvoeren. In ieder geval is de interesse 
van de stratemakersbranche gewekt en hebben 
we er al een paar mogen afzetten. Iedere strate-
maker die zijn nawerk snel kan doen met deze 
inveegmachine heeft er baat bij. Bovendien is 
de Remarc EKM 800 heel betaalbaar met een 
prijs van een kleine 2000 euro exclusief btw.’

Tijdwinst
Remarc heeft de unieke inveegmachine 
ontwikkeld om aan de behoefte uit de markt 
tegemoet te komen. ‘De Duitse fabrikant is 
al goed vertegenwoordigd in de categorie 
veegmachines, vanwaaruit de nieuwe inveeg-
borstelmachine is doorontwikkeld. In het 
verlengde van die categorie past de EKM 800 
naadloos bij Remarc.’

Tijdwinst is volgens Teeuwen een belangrijk 
argument om de inveegmachine aan te schaf-
fen. ‘Dit geldt vooral voor hoveniers die grotere 
tuinprojecten met veel bestrating uitvoeren, 
want het blijkt dat je met het apparaat in klei-
nere tuinen nauwelijks tijd wint. Bij grotere 
oppervlakken bestrating boek je echter veel 
tijdwinst ten opzichte van handmatig invegen. 
Voor grotere groenvoorzieningsbedrijven, die 
bijvoorbeeld bedrijfsterreinen aanleggen of 
met veel bestratingsmaterialen werken, kan de 
EKM 800 zeker een aanwinst zijn. ’

Naast de efficiency is het een voordeel dat de 
EKM 800 weinig overlast veroorzaakt tijdens en 
de na de werkzaamheden. ‘Het is mogelijk om 
met de watertoevoer stof te binden, wat enorm 
helpt om de werkplek goed en schoon achter 
te laten.’

Laag toerental
Een opvallende specificatie is het lage toerental 
van de borstels onder de machine. ‘Deze draai-
en minder dan 100 toeren per minuut. De slijta-
ge van de borstels is nagenoeg niet meetbaar. 
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De Honda-motor heeft niet zo veel vermogen 
nodig om de borstels te laten draaien. Hierdoor 
kan de gebruiker een mooie, snelle start maken 
met het werktuig om tijd te besparen. De 
gebruikskosten zijn dan ook zeer laag.’

Je kunt de inveegmachine van Remarc in ver-
schillende richtingen sturen, in tegenstelling 
tot een radiaalveger, die maar één kant op kan 
bewegen. Teeuwen: ‘Met de nieuwe inveeg-
technieken kun je kruislings werken, waardoor 
je alle hoeken en vormen kunt meenemen. 
Door dit kruislings invegen is de kwaliteit beter 
dan wanneer je dat in één richting doet, zoals 
met een gewone veegmachine.’

Het invegen door de machine gebeurt dus met 
hoge kwaliteit en de stofbinding is uitstekend, 
benadrukt Teeuwen. ‘Je levert een hoogwaardig  
project op, zonder dat objecten nodeloos 
onder het stof komen. Met het gebruik van 
de EKM 800 is het straatwerk beter en blijft de 
omgeving schoner.’

Eenvoudig en degelijk
Terwijl de Remarc EKM 800 in Duitsland al veel 
aftrek vindt, is het de beurt aan Eurogarden 
als importeur om de inveegmachine verder op 
de kaart te zetten in de Benelux. ‘We richten 
ons daarbij sterk op de social media om onze 
doelgroepen te bereiken. Ook zullen we met de 
machine op beurzen staan als de gelegenheid 
zich voordoet. En niet te vergeten kunnen onze 
dealers de inveegmachine onder de aandacht 
brengen bij hoveniers en andere gebruikers.’
Na aanschaf heeft de gebruiker praktisch 
geen omkijken meer naar de inveegmachine. 
‘Eigenlijk is het een heel eenvoudige en dege-
lijke machine. Mocht er onverhoopt toch iets 
gerepareerd moeten worden, dan verloopt 
dat doorgaans via de reseller. Bovendien heeft 
Eurogarden een helpdesk met zeven techneu-
ten ter beschikking die alles kunnen opvangen. 
Ook trainen we de dealers één keer per jaar, 
hoewel dat bij de EKM 800 eigenlijk overbodig 
is. De ingebouwde Honda-motor is betrouw-
baar en heeft goede referenties. Dus de service 
die nodig is, zal minimaal zijn.’

Ook het onderhoud zal beperkt blijven. ‘Alleen 
weten we nog niet precies wat de levensduur 
van de borstels is. Ik verwacht hierbij ook 
geen problemen, want na de vele demo’s met 
de machine was er nauwelijks slijtage aan de 
borstels te zien en zijn ze nog nooit vervangen . 
Opmerkelijk is dat de borstels onder de 

machine standaard veegborstels zijn. Ook het 
motoronderhoud zal praktisch nihil zijn, want 
er is weinig vermogen nodig om de borstels te 
laten draaien. De gebruiker zal normaliter dan 
ook niet opgescheept worden met hoge kosten 
na aanschaf.’

Eurogarden heeft bij Remarc de claim gelegd 
om een accupowerset op de machine te zetten. 
‘Er zijn veel machines met accu-aandrijving; 
dat lijkt me de ideale combinatie. Bij Remarc 
bestaat zeker de ambitie om in te zetten op 
accu, maar het staat nog niet in de planning, 
omdat het voorlopig nog een nicheproduct is.’
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Remarc EKM 800-inveegmachine:  
comfortabel en eenvoudig invegen
Deze inveegmachine is de perfecte 
hulp voor voegen en invegen. Met zijn 
twee borstels veegt de inveegmachine 
zand optimaal in de voegen. Zo kunnen 
ook grotere bestrate oppervlakken vlot 
en grondig worden gevoegd. Met een 
gewicht van slechts 72 kg is hij  
gemakkelijk te bedienen en snel 
in geladen. De universele slangaansluiting 
maakt een permanente watertoevoer 
mogelijk tijdens het invoegen.
Motor: Honda GX 160 - 3,6 kW - 4,8 pk
Werkbreedte: 80 cm
Hoogte-instelling: 10 niveaus
Aantal borstels: 2
Gewicht: 72 kg

‘Door stofbinding 
via de water-
toevoer wordt de 
werkplek goed en 
schoon 
achtergelaten’

Remarc EKM 800

Remarc
Remarc ontwikkelt en bouwt een brede 
range robuuste tuinmachines, zoals  
traditionele hakselaars, verticuteermachines, 
klepelmaaiers, frontzitmaaiers, veeg-
machines en blad- en zwerfvuilzuigers.

Vanaf eind jaren 70 groeide de huidige 
portfolio vanuit de ontwikkeling van de 
hakselaarstechniek voor zowel land- als 
tuinbouw. De voornaamste kenmerken: 
robuustheid, lange levensduur en hoge 
bedrijfszekerheid in combinatie met 
 weinig onderhoud.

De vijfde generatie eigenaren beheert de 
productiefaciliteiten voor tuinmachines 
in het Oost-Friese Leer in Duitsland. De 
productiehallen (15.000 m2) zijn uitgerust 
met de nieuwste technologie, die volgens 
Remarc de gewenste topkwaliteit ‘Made in 
Germany’ oplevert.
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