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Onkruidbeheer
met bosmaaiers

equipment for professionals

Onkruidborstelhouder
Nieuw model onkruidborstel voor professioneel gebruik. Hij is eenvoudig te monteren op
bosmaaiers met een cilinderinhoud vanaf 40 cc. Aan te raden is ook de Weed-Go beschermkap
299099 te gebruiken. Door de specifieke vorm onstaat er een mini-onkruidborstel zoals een
onkruid-borstel eigenlijk het beste werkt; de borstelstaafjes staan onder een hoek waardoor
de borstel direct veel stabiler werkt. Ook het slijtageproces verloopt gunstiger waardoor de
standtijd per borstel-set verlengd wordt. De versleten borstelsetjes kunnen gemakkelijk zonder
speciaal gereedschap gewisselde worden. Men kan kiezen voor een bezetting van 2, 3 of 4
borstelstaafjes. Wordt geleverd inclusief een set borstelstaafjes van 6 stuks.
Merknaam 			
Diameter borstelhouder
Kabeldiameter			
Borstelbreedte			
Asgat			

: ECO Brush
: 120 mm
: 14 mm
: 320 mm
: Geschikt voor vrijwel alle asgaten d.m.v. meegeleverd vulbussen

Artikelnummer: 111240

Borstelbezetting
Set van 6 borstelstaafjes voor de vorming van een borstelbezetting in een onkruidborstelhouder. Samen vormen zij een complete onkruidborstel. Een borstelstaaf wordt gevormd door
staalkabel van 14 mm doorsnede die in een aluminium houder worden geperst.
Voor borstelkop 111240.
Merknaam
Inhoud

: ECO Brush
: 6 stuks

Artikelnummer: 111233

Onkruidborstelhouder
Onkruidborstel Triplo, geschikt voor op de middelzware en zware bosmaaier. Leverbaar met
verschillende asgat diameters. De borstels zijn eenvoudig te vervangen d.m.v. een borgpen.
Bevestiging als bosmaaierblad. Levering exclusief borstelset 111243. Aan te raden is ook de Weed-Go
beschermkap 299099 te gebruiken.
Merknaam			: Armigo
Asgat 			
: 14,5 mm / 20 mm / 25,4 mm
Diameter borstelhouder
: 106 mm
Borstelbreedte			
: 240 mm

Artikelnummer: 111214
Asgat : 14,5 mm

Artikelnummer: 111220

Asgat : 20 mm

Borstelbezetting
Set staalborstels voor ARMIGO 2 en Triplo onkruidborstel.
LET OP ! - niet uitwisselbaar met andere onkruidborstels.

Merknaam			: Armigo
Inhoud			
: 6 stuks
Kabeldiameter 		
: 12 mm

Artikelnummer: 111243
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Artikelnummer: 111225

Asgat : 25,4 mm

Weed-Go beschermkap
De Weed-Go is een universeel toepasbare
beschermkap voor bosmaaiers welke zijn
uitgerust met een onkruidborstel. Door
een opklapbaar segment kan ook langs
stoepranden, muren en in hoeken worden
geborsteld. Het gebruik van deze beschermkap voorkomt schade aan de omgeving en
verhoogt de veiligheid. De weed-Go is opgebouwd uit 2 onderdelen, de beschermkap
en een bevestigingsset voor de verschillende
bosmaaier steeldiktes.
Merknaam		

Artikelnummer: 299099

: Weed-Go

Bevestigingsset
Weed-Go
beschermkap
Bevestigingsset voor Weed-Go onkruidborstel beschermkap. Deze
buisklem zorg voor de verbinding met de Weed-Go beschermkap
d.m.v. 4 schroeven. De doorsnede van deze buisklem moet gekozen
worden afhankelijk van de doorsnede van de buis van de bosmaaier.

Merknaam		

: Weed-Go

Artikelnummer: 299026

Artikelnummer: 299032

Artikelnummer: 299028

Artikelnummer: 299035

Artikelnummer: 299030

Artikelnummer: 299036

Geschikt voor bosmaaiersteel 26 mm

Geschikt voor bosmaaiersteel 28 mm

Geschikt voor bosmaaiersteel 30 mm

Geschikt voor bosmaaiersteel 32 mm

Geschikt voor bosmaaiersteel 35 mm

Geschikt voor bosmaaiersteel 36 mm

Komborstel
Universele onkruidkomborstel , geschikt voor montage op de bosmaaier. Leverbaar met verschillende asgat
diameters. Bevestiging als bosmaaierblad. Voorzien van 32 vast gemonteerde 13 mm staaldraadstrengen.
Merknaam		
Diameter		

: Weber
: 165 mm

Artikelnummer: 430322			
Asgat		

: 25,4 mm			

Artikelnummer: 430323
Asgat		

: 20 mm

Komborstel
Universele onkruidkomborstel , geschikt voor montage op de bosmaaier. Leverbaar met verschillende asgat
diameters. Bevestiging als bosmaaierblad. Voorzien van 32 vast gemonteerde 13 mm staaldraadstrengen.
Merknaam		
Diameter		

: Weber
: 200 mm

Artikelnummer: 430324			
Asgat		

: 20 mm			

Artikelnummer: 430327
Asgat		
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: 25,4 mm

Scheenbeschermer
Ideaal bij het gebruik van een bosmaaier waar steenslag kans aanwezig is. De buitenschaal van
polypropyleen bedekt het volledige onderbeen. Zachte gewatteerde vulling aan de binnenzijde. Snel en makkelijk aan en uit te doen met verstelbare sluiting.
Merknaam			: Oregon
Kleur			: Zwart

Artikelnummer: 559061

RVS Vizier set

Artikelnummer: 103910

Merknaam			: Peltor
Kleur			: Zwart

Bosmaaierbroek
Geavanceerde zeer goed ventilerende bosmaaierbroek met een met Cordura
versterkt voorbeen, waterdicht en goed bestand tegen ruige onderbegroeiing.
Microfaser buitenstof met ventilerend achterpand. Coolmax voering met een
aangenaam huidcontact . De grote fluo-oranje vlakken en de reflecterende strepen
onderaan de pijpen en reflecterende piping in de knieholte garanderen een goede
zichtbaarheid bij het werken langs de weg. Voorzien van achterzak steekzak met
ritssluiting en gereedschapzak. Een elastische broekband en voorgevormde knieen
in combinatie met de overige kenmerken maken het geheel een zeer comfortabele
bosmaaierbroek. Broekband is voorzien van knopen voor het gebruik van bretels.

Artikelnummer: 6010-maat

Merknaam			: Sticomfort
Kleur			: Zwart/oranje
Maat			: 46-64
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Verstelbaar hoofdbandstel met meerdere instelmogelijkheden van hoofd en nekband. Voorzien
van opklapbaar fijnmazig RVS gaasvizier waarin eenvoudig een eveneens opklapbare veiligheidsbril kan worden gemonteerd. Hiermee ontstaat een gelaatsbescherming welke uitermate
geschikt is voor het gebruik met de bosmaaier of bij andere werkzaamheden waarbij een helm
niet nodig is en de kans bestaat op met hoge snelheid (tot 45 m/s) rondvliegende deeltjes.
Het hoofdbandstel is uitgerust met gehoorbeschermers maar kan desgewenst ook zonder
deze worden gebruikt. Aan de voorzijde is een ventilerend front voorzien terwijl de zweetband
vervangbaar is.

