GREEN WEED BRUSH
o

Trillingsarme
handgreep
Bedieningsscherm met noodstop
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Werklampen LED
Knikbare stuurboom

Aan-uit knop en indicatie
vermogen batterij

Trillingsarme
stuurboom

Hijsoog voor het liften/laden
van het werktuig
Flitslamp LED

Hoogteregeling stuurboom

Links-rechts kantelbare kop

GWB charger station
Spatscherm
Drager voor
reserveborstels
Silentblocs
tussen
borstelas
en borstel

Glijwielen voor
verhoogde
stoepranden.
Differentieelwerking wielen

Links-rechts instelbare borstel
12 Borstelgeleiders voor 3 soorten
borstels (getorste borstels, lamellen
borstels, nylon borstels)

Voor een goede ergonomie tijdens het werken
kan de stuurboom in hoogte worden ingesteld.

Onder de
powerpack
(batterij)
zitten vier
trillingsdempers,
deze passen in
de openingen
van het GWB
charger station.
Het powerpack
snellader
laadstation kan
een lege batterij
in max. 75 min.
volledig
heropladen.

De deflector zorgt voor een mooie oplijning van
het geborstelde materiaal.

Handgrepen voor laden/lossen
van de Green Weed Brush

vlnr: Noodstop, potentiometer, links-rechts draairichting instellen, knop werklampen, knop
flitslamp. Trillingsarme en roestvrij stalen
handgreep met geintegreerde
“tweehandsbediening”- schakelaars.

De borstelkop
kan traploos
onder een hoek
worden gezet
waardoor men
gemakkelijker
in voegen kan
borstelen.

De borstelkop kan buiten de wielen van de
machine versteld worden, zowel links als rechts ,
dit om onkruid en aarde eenvoudiger te
verwijderen uit hoeken, goten of langsheen
stoepranden.

Transportpositie van de stuurboom.

Differentieelwerking wielen, voorzien van anti-lek
vloeistof, glijwielen voor verhoogde stoepranden
en tenslotte ook de drager van de reserveborstels.

Variante op batterijaangedreven versie met
elektrisch snoer (voor tuinaannemers)

Optie: Dual charger station, om met 1x charger
station meerdere powerpacks op te laden.

Type

GWB-E400-230

Afmetingen (lxbxh)

1600 x 525 x 890 -1100 (mm)

Bedieningshoogte instelbaar 890 t/m 1100 mm

Roestvrij, stalen en roestvrije conische borstelkop
waarbij men de borstelplukken aan de hand van de
borgpennen geleidelijk uit de borstelgeleider kan
laten komen. De motor is direct gemonteeerd op
de borstel-as met trilling dempers. Men kan hierin
zowel getorste, bladstalen(lamellen) of nylon
borstels monteren.

GWB-E400-24
1600 x 525 x 890 -1100 (mm)
890 t/m 1100 mm

Gewicht

65 kg incl. powerpack, 50 kg excl. powerpack

65 kg incl. powerpack, 50 kg excl. powerpack

Borsteltoerental

Variabel van 0 tot 175 omw/min

Variabel van 0 tot 175 omw/min

Draairichting

Links- en rechtsom

Links- en rechtsom

Borsteldruk

Instelbaar d.m.v. verschuifbare wielas

Instelbaar d.m.v. verschuifbare wielas

Borstelhoek

Instelbaar in meerdere richtingen

Instelbaar in meerdere richtingen

Zijdelinksverstelling

Instelbaar tot buiten de machine

Instelbaar tot buiten de machine - links als rechts

Voeding

GWB Powerpack 230 V (Schuko stekker)

GWB Powerpack 24 V Lithium LiFePO4

Stroomkosten gemiddeld

€ 0.15 per uur

€ 0.04 per uur

Laadtijd

N.v.t.

± 1 ¼ uur

Actieradius

Onbeperkt

4 uur bij normale belasting. Met wissel powerpack 8 uur.

Wieldiameter

320 mm

320 mm

Voortbeweging machine

Handmatig

Handmatig

Borstelaandrijving

Elektrische koolborstelmotor 24VDC

Elektrische koolborstelmotor 24VDC

Voetafdruk borstel

Ø 420 mm

Ø 420 mm

Geluidproductie

70 dB belast, 55 dB onbelast

70 dB belast, 55 dB onbelast

Conversering

2-laags poedercoating

2-laags poedercoating

·

GWB basismachine

·

GWB basismachine

·

1x GWB Powerpack 230 V

·

1x GWB powerpack 24 V

·

Luchtbanden met anti-lekvloeistof

·

Flitslamp LED

·

Roestvrijstalen conische borstelkop

·

Luchtbanden met anti-lekvloeistof

·

1 set borstelplukken (12 st)

·

Roestvrijstalen conische borstelkop

·

Montagerail voor reserve-set borstelplukken

·

1 set borstelplukken (12 st)

·

4 x handvat

·

Montagerail voor reserve-set borstelplukken

·

Flitslamp LED

·

4 x handvat

·

CE-markering met handboek

·

GWB charger station incl. frame voor wandmontage en transportwielen

·

CE-markering met handboek
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