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Onkruidborstels 

(OKB) Onkruidborstel 
De onkruidborstel is aan te koppelen aan de (mini)shovel, (mini)kraan, 
trekker, heftruck e.d, mits de minimale olieopbrengst 25 liter is. 
• Kan 70 graden naar links en naar rechts zwenken, waardoor de 

onkruidborstel ver naast het voertuig kan komen en zo is er goed 
zicht op de borstel. 

• De onkruidborstel heeft een pendelende 
constructie waardoor de borstel 
bodemvolgend is, daardoor is het bij 
oneffenheden van +/- 15 cm niet nodig om 
de hoogte te corrigeren. Tegelijk hiermee 
kan de hoek van de borstel worden versteld 
door het frame te heffen of te laten zakken voor een meer of minder 
agressieve werking.  

• De diameter van de borstel is 750 mm. Optie 1000 mm (alleen met 
staaldraad). Bij borstel van 750 mm is er de keuze voor (1) 76 
bundels bladstaal of (2) 36 bundels staaldraad. 

• Met twee hydraulische functies kan de borstel worden bediend. 
• Leverbaar met een borstel van bladstaal of staalkabel. 
• Gewicht 200 KG. 
• Als optie is een kantensnijmes leverbaar. 

Deze is voorzien van een obstakelbeveiliging 
door middel van instelbare veren. Verder is 
het mes hydraulisch opklapbaar d.m.v. 
cilinder. Montagemogelijkheden voor zowel 
linker als rechter zijde. 

Mechanisch Hydraulisch 

Vast 
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• Als optie is een rubberflap leverbaar, welke te 
verstellen is in meerdere standen. 

De prijzen zijn exclusief aanbouwdelen, zie 
hiervoor blz. 73-77. Voor meer informatie 
www.kempmachines.nl   

 Types Beschrijving Prijs 
  OKBS Vaste uitvoering €  1.680,- 
  OKBM Mechanisch zwenkbare uitvoering €  2.094,- 
  OKBZ Hydraulisch zwenkbare uitvoering €  2.362,- 

 
 Opties Beschrijving Prijs 
  OKBF Zwenkbare rubberflap €    309,- 
  OKBE Elektrisch bedienen van roteren en 

zwenken met 1 functie 
 
€    630,- 

  OKBEE Elektrisch bedienen van roteren, 
zwenken en kantelen 

 
€    892,- 

  OKB3XE Elektrisch bedienen van roteren, 
zwenken, kantelen en kantsnijmes 

 
€ 1.155,- 

  OKBJ Joystick met magneetvoet en kabel 
voor bediening 

 
€    157,- 

  OKBKS Kantsnijmes € 1.627,- 
  OKB1000 Borstel diameter 1000mm, 44 

bundels staaldraad (min 30 liter 
olieopbrengst). 

 
 
€    210,- 

Advies bij intensief gebruik: 
  DL Drukloze retour aansluiting €      78,- 
  OKBO Overdruk / na-draaiklep €    131,- 

 

Als optie kan de borstelkop ook versteld worden. 
De optie brengt de machine in staat om de borstel 
15 graden te kantelen. Zowel voor- als achterover 
kan de borstel 15 graden versteld worden. Het 
voordeel hierbij is dat door het kantelen de borstel 
agressiever gebruikt kan worden. 
 

 Opties Beschrijving Prijs 
  OKBKM Mechanische verstelling kantelkop €    367,- 
  OKBKH Hydraulische verstelling kantelkop €    472,- 

 
 Borstels Beschrijving Prijs 
  LBHKG 750mm met 76 bundels bladstaal €    194,- 
  LBSTK750 750mm met 36 bundels staaldraad €    210,- 
  LBSTK1000 1000mm met 44 bundels staaldraad €    288,- 
  LBNY 750mm met 76 bundels vol nylon €    194,- 

http://www.kempmachines.nl/
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