
the worker is king

Rotobrush

Het is belangrijk dat mos en algen geen kans krijgen om te groeien op uw veld. Gebeurt dat toch, dan ontstaan 
er vuile groene randen of worden de veldlijnen minder zichtbaar. Normaal vegen en reinigen is niet genoeg! 
Daarom raden wij u het gebruik van de Rotobrush aan. Randen van kunstgrasvelden borstelen is belangrijk. Hier 
bevindt zich over het algemeen de meeste en de hardnekkigste vervuiling in de vorm van mos- en algafzettingen. 
Al dit groen levert gevaarlijk gladde situaties voor sporters op. Daarnaast doen de vuile randen afbreuk aan de 
uitstraling van uw veld.

Naast een Rotobrush met een verstelba-
re arm en opvangbak, is er ook een Roto-
brush met extra werkbreedte. De RB120 
geeft u een werkbreedte van 120 cm. De 
twee borstels zijn zo af te stellen dat de 
volle breedte ook daadwerkelijk gebor-
steld wordt, zónder blind vlak.

De Rotobrush geeft u de mogelijkheid om dieper en effectiever 
te borstelen waar nodig. De roterende borstelplaat hebben we  
voorzien van extra stugge haren, welke goed in het kunstgras 
wordt gedrukt. Tevens is de borstelplaat te vervangen door een 
axiaal roterende borstel met opvangbak, het schoonvegen van de  
belijning was nog nooit zo eenvoudig. Naast toepassing op  
sportvelden gebruikt onze aannemerij de Rotobrush ook bij  
onderhoud van diverse speelplaatsen met kunstgras als  
valdemping. Speelplaatsen reinigen ging nog nooit zo snel!
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Rotobrush

Type RB40 RB60 RB120

Werkbreedte 40 cm 60 cm 120 cm

Werkdiepte 0 - 4 cm 0 - 4 cm 0 - 4 cm

Afmetingen gebruik (l x b x h) 70 x 150 x 70 cm 70 x 150 x 70 cm 90 x 120 x 80 cm

Afmetingen transport (l x b x h) 60 x 120 x 70 cm 60 x 120 x 70 cm 90 x 120 x 80 cm

Gewicht 65 kg 65 kg 85 kg

Benodigd vermogen 15 - 35 pk 15 - 35 pk 20 - 45 pk

Koppeling
Standard 

driepuntkoppeling 
cat I - II

Standard 
driepuntkoppeling 

cat I - II

Standard 
driepuntkoppeling 

cat I - II

De volgende opties zijn alleen beschikbaar in combinatie met de GKB RB040 en de GKB RB060:

Optie 1 Radiaalborstel met opvangbak

Optie 2 Borstel 60 cm i.p.v. 40 cm

Optie 3 Centrale 60 cm borstel onder de driepuntkoppeling

Optie 4 Hydraulisch verstelbaar

De volgende optie is alleen beschikbaar in combinatie met de GKB RB120:

Optie 1 Adapterplaat Avant

Specificaties:
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