
Onkruidborstel

Agressief, comfortabel, milieuvriendelijk - 
de eenvoudigste manier van onkruid verwijderen.

WKB 660 Honda



voor na

Westermann Onkruidborstel WKB 660 Honda

Nauwelijks zichtbare reinigingssporen op de bestrating.

Mechanische onkruidbestrijding als milieuvriendelijk alternatief.

Onkruid verwijderen tot in de hoek. Ook grote hoeveelheden onkruid/ groen word 
effectief en efficiënt verwijderd.

Sterke Honda- industriemotor zorgt voor een 
continue vermogen op de bostel.

Zwadvormer/ spat bescherming kan zonder 
gereedschap worden gemonteerd. 

Sterke onkruidbegroeiing tussen de bestrating. Overtuigend resultaat na één bewerking.



Waar het om draait...

 WKB 660 Honda 
Borstel aandrijving Honda GXV 160 OHV 4-takt-benzine motor (Industriemotor)
Borstel 3 in elkaar draaiende borstelhouders met elk 4 borstels
Werkbreedte 660 mm
Draairichting van borstel rechts
Oppervlakte vermogen 1.800 m2/h (naar gelang vervuiling graad)
Duwboom met in hoogte verstelbare wielen
Banden uitgeschuimd met Polyurethan (met groef kogellager)
Gewicht ca. 95 kg
Toebehoren Zwadvormer/ spat bescherming

In hoogte ver-
stelbare wielen 
zorgen voor 
gelijkwaardige 
bodemdruk bij 
slijtage van de 
borstels.

Duurzame 
draadborstels 
die d.m.v. 
snelwisselsys-
teem kun-
nen worden 
vervangen.

Het onkruid word agressief van alle kanten bestreden en met het 
grootste wortel aandeel verwijdert. 

Door de drie roteren-
de borstelhouders en 
gelijke bodemdruk, word 
beschadiging van de be-
strating voorkomen.

Hieronder gaat u naar 
de video:

Technische Daten

Door snelwis-
selsysteem, 
geen gereed-
schap nodig 
om borstels te 
vervangen.
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Feiten > 660 mm werkbreedte zorgt voor een hoge capaciteit.
> onkruidvrij veegresultaat langs muren en obstakels
> lichte en eenvoudige bediening
> intensief en effectief verwijderen van onkruid
> Minder beschadiging van de bestrating

Werkingsprincipe van andere merken

Werkingsprincipe WKB 660 Honda

Meer ZICHTBARE bekrassing/ beschadiging op de bestrating.
Het onkruid word maar van 1 kant bestreden.

MINDER ZICHTBARE bekrassing/ beschadiging op de bestrating.
Het onkruid wordt van alle kanten agressief en effectief bewerkt en bestreden.
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