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Bij de foto’s
[1] De stervormige plaatunits hebben elk
vier borstelsetjes.
[2] Basis is het blauwe huis van een Gamo
rotorkopeg. Op het opgebouwde kokerprofiel kun je extra gewicht plaatsen.

Kort en Krachtig
Rustig en rechtuit lopende onkruidborstel
voor een tweewielige trekker.

Technische gegevens
Werkbreedte
Totale breedte
Onkruidborstel
Aantal borstels
Hoogteverstelling
Gewicht
Prijs onkruidborstel

60 cm
95 cm
twee units
8 setjes
via 2 steunwielen
100 kg
4.995 euro exclusief btw
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Gamo onkruidborstel loopt rustig rechtdoor
Profiel

Wat valt op

Onkruid borstelen met een eenasser staat
niet bekend als plezierig werk. Het is werk
voor stoere mannen. Door de ene borstel
trekt namelijk de machine naar één kant.
Als je dan een paar uur bezig bent, kun je
je armspieren al goed voelen. Machines De
Schutter (MDS) uit Andelst heeft een
onkruidborstel met twee rotors gemaakt
voor aan een tweewielige trekker. Die moet
weinig spierkracht vragen.

Het werktuig bestaat uit twee borstelunits
waarbij de rotors tegengesteld naar binnen
draaien. Hierdoor trekt hij niet naar één
kant, maar loopt-ie rustig rechtdoor.

Uitvoering
Basis van de onkruidborstel is een 60 cm
brede Gamo rotorkopeg. De aandrijving van
de tandwielkast zit in het midden. Aan
beide kanten zit een rotor. Op de plek waar

normaal de kopegtanden zitten, zit nu een
vierpuntige borstelplaat. Op elke punt zit
een borstelsetje bestaande uit een stalen
vaste en losse bundel die via een moer te
verwisselen zijn. De borstelhoogte is via een
spindel regelbaar. Ook de afschermingen
rondom zijn verstelbaar. Het werktuig kost
4.995 euro. Het eerste prototype zit aan een
Nibbi eenasser met een 10 pk dieselmotor.
Deze kost 4.500 euro. Er is ook een benzineversie van 3.000 euro. De Nibbi heeft vier

versnellingen vooruit en één achteruit.
De transmissie is echter omkeerbaar, mede
door de omkeerbare stuurboom. Handig is
de automatische inschakeling van de aftakas
nadat je even achteruit hebt moeten steken.

Wat valt tegen
De borstelhoogte is via een onhandige spindel met contramoer op twee steunwielen
te regelen. De moer kan vastroesten en je
moet altijd een sleutel bij je hebben om

hem goed vast te zetten. Anders trilt hij
namelijk los. Handiger zou een draaispindel
zijn die je vast kunt zetten met een hendel.

Wat heb je eraan
Met de onkruidborstel aan de Nibbi heb je
een wendbare machine. Doordat de machine rustig rechtuit loopt, is het plezierig werken. Voor wie niet van lopen houdt: MDS
wil ook een 1,5 meter brede versie maken
voor in de driepunt van een lichte trekker.

