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De Smart enkelvoudige borstelmachine is met name geschikt om op kleinere oppervlaktes hoge vegetatie te 
verwijderen. De Regular is met een werkbreedte van 110 cm zeer geschikt voor gebruik op grotere oppervlaktes. 
Het bewerken van grote sterk vervuilde oppervakken gaat snel en gemakkelijk. Door middel van de borstel wordt het 
onkruid met vervuiling getransporteerd naar de linkerkant zodat het door een veegmachine kan worden opgenomen. 
De draairichting en de stand van de borstelunits kunnen worden ingesteld (vanaf de bestuurdersplaats), zodat 
rondliggende wegen bewerkt kunnen worden. Bij de STEEL Smart is de besturing op de arm aanwezig. De STEEL 
Regular wordt middels besturing vanuit het voertuig aangestuurd.

De STEEL Smart en Regular zijn bij uitstek geschikt voor onkruidbestrijding op bedrijfsterreinen en openbare 
ruimte. De Smart kan worden aangesloten op een werktuigdrager met een vermogen van minimaal 14 PK. De 
borstelaansturing vindt plaats middels de joysticks welke op de borstelarm zijn gemonteerd. Binnen het machinepark 
van WeedControl kan worden gekozen voor de TRACTION WeedTrac om de STEEL Smart borstelarm aan te 
bevestigen.
De Regular kan worden aangesloten op een werktuigdrager met een minimaal vermogen van 45 PK. 
Borstelaansturing dient te worden geregeld vanuit het voertuig.

Borstelen op harde ondergronden met de STEEL Smart of Regular.

Algemene kenmerken  Smart Regular

werkbreedte/borsteldiameter 60 cm 110 cm 
type borstel vast wissel (7x6 plukken)
benodigde hydrauliek  EW 20/30 ltr/min DW 50/70 ltr/min 
borstelaansturing joystick STD 3 x DW voertuig
Lek aansluiting nee ja 
sproeiinstallatie optie optie 
benodigd vermogen > 14pk >45pk
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Kenmerken STEEL Smart

ƒ  Eenvoudig te bedienen middels joysticks

ƒ Borstelgrootte 60 cm, vaste borstel

ƒ Borstelkop heeft twee draairichtingen 

ƒ Drie dimensionale borstelkopverstelling

Kenmerken STEEL Regular

ƒ Robuust uitgevoerde borstelarm

ƒ  Grote capaciteit

ƒ Borstelgrootte 110 cm, voorzien van 
 wisselelementen (7 plukken, 6 stuks)  

ƒ Borstelkop heeft twee draairichtingen

ƒ Zwenkverstelling 90 O

ƒ Drie dimensionale borstelkopverstelling


