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ONKRUID VERWIJDEREN 
op de ecologische manier

LIMPAR Onkruidborstel Turbo 2

KENMERKEN

■ 6 verwisselbare gevlochten draden met    
 snelwissel systeem
■ Automatische aanpassing van de  
 gevlochten draden op oneffen  
 oppervlakken
■ Inklapbare stuurboom zonder  
 gereedschap 
■ Werkbreedte 40 cm 
■ Vegen langs muren d.m.v. verstelbare
 borstel 
■ 6 stuks extra draadstaal 
■ Compleet gesloten afdekkap,  
 met opklapbare linkerzijde 
■ Gereduceerde borstel snelheid: 
 min. 800 rpm 
 max. 1420 rpm

De onkruidborstel verwijderd met zes gevlochten draden onkruid en mos van verharde  
opervlakken - zonder het gebruik van chemische toevoegingen of thermische behandeling.

Door een evenwichtige verdeling van het gewicht en de grote wielen, biedt de onkruidborstel een 
uitstekende wendbaarheid.

De speciale gelagerde borstelkop minimaliseert de trillingen.  
De borstel kan naar de zijkant gedraaid worden, ideaal voor het borstelen van de randen.

PRIJZEN

■ Honda GCV 160 OHC 
 € 1304,96 excl. BTW 
 € 1579,- incl. BTW

■ Honda GXV 160 OHC 
 € 1470,25 excl. BTW 
 € 1779,- incl. BTW

Draadstaal per set van 6 stuks 

€ 18,60 excl. BTW

Optionele Kunststof borstel schijf 

€ 65,29 excl. BTW

Optioneel Steunwiel 

€ 123,14 excl. BTW

art.nr.: 4HM-R18

art.nr.: 4AZ-S65

art.nr.: 112233-14

Nieuw!



NIEUW!

LIMPAR Onkruidborstel WD 70

De onkruidborstel verwijderd met acht gevlochten staaldraden onkruid en mos van verharde 
opervlakken - zonder het gebruik van chemische toevoegingen of thermische behandeling.

Door een evenwichtige verdeling van het gewicht en de grote wielen, biedt de onkruidborstel een 
uitstekende wendbaarheid. 

Trillingen en zijdelingse krachten worden geminimaliseerd door de combinatie van een stabiel 
frame met grote wielen en stuurboom.

KENMERKEN

■ 8 verwisselbare gevlochten staaldraden met   
 snelwissel systeem
■ staaldraden na slijtage in 6 standen bij te   
 stellen
■ stuurboom is inklapbaar en in hoogte en   
 zijdelings naar rechts verstelbaar 
■ werkbreedte 70 cm 
■ borstelkop in schuinte verstelbaar 
■ rubber beschermflap tegen weg vliegend vuil 
■ borstel afdekkap van aluminium
■ gereduceerde borstelsnelheid -  
 max. 380 tpm
■ motor Briggs & Stratton 950 E 
 4,9 Kw / 6,5 Pk / 223 cc

PRIJS

■ Limpar Onkruidborstel WD 70    
 € 1983,- excl. BTW    
 € 2.399,- incl. BTW 
 

ONKRUID VERWIJDEREN 
op de ecologische manier

Draadstaal per set van 8 stuks 

€ 61,20 excl. BTW



Met onze nieuwe Limpar Aqua 40 bestrijd u onkruid en mos met heet water- zonder toevoeging van gif en/of chemische stoffen. 
Na het aansluiten van water en stroom kunt u na een korte voorverwarm periode al gebruik maken van de machine.

Het tot 98°C verwarmde water dringt door in de bodem en vernietigt de celstructuur van de plant. 
Reeds verspreide zaden die door het verwarmde water worden behandeld kunnen niet meer ontkiemen. 
Na herhaalde behandelingen van het oppervlak sterven ook de wortelen af. 
Hierdoor bereikt u snel langdurig succes en dat zonder chemische hulpmiddelen.

Door de compacte bouwwijze van de machine en de lange hogedrukslang bereikt u ook planten op afstand gemakkelijk. 
Wanneer u al het onkruid heeft geëlimineerd, dan kunt u onze machine natuurlijk ook gebruiken als warm water hogedrukreiniger voor de  
dagelijkse schoonmaak werkzaamheden.

ONKRUID VERWIJDEREN 
op de ecologische manier

LIMPAR Aqua 40

PRIJS

■ Limpar Aqua 40    
 € 3470,25 excl. BTW    
 € 4199,- incl. BTW 
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KENMERKEN

■ inzetbaar op alle oppervlakken
■ minimale impact op het milieu
■ eenvoudige bediening 
■ onkruidbestrijding en tevens hogedrukreiniger 
■ maximale watertemperatuur 98°C 
■ water verbruik 5 liter / minuut 
■ druk (onkruidbestrijding) 1,5bar
■ aandrijving 230 V / 50Hz
■ vermogen electromotor 2,2 kW
■ brandstof: diesel 
■ brandstoftank: 16 liter 
■ leeg gewicht: 90kg 
■ antikalk filter

Incl. Pistool en lanzen voor onkruid en 

warm water hogedruk reiniger
Standaard met 8M hogedrukslang,  

optioneel extra slang à € 104,- excl. BTW
Optionele sproeibalk met wielen
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