
UKRUDTSBØRSTE

VITRA 
UKRUDTSBØRSTE

Stor Stålbørste
600 mm. børste diameter

Hydraulisk 3D Sving 
Hydraulisk manøvre og vinkel justering

Hurtig Montering
Standard A-ramme montage

MED MULIGHED FOR OPSAMLING

DANSK PRODUCERET 
- designet til hele verden



UKRUDTSBØRSTE

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Årre

Tlf: +45 7677 4477
Mail:  Info@lindholdt-maskiner.dk
Web:  www.lindholdt-maskiner.dk

Mekanisk fjernelse af ukrudt er det mest effektive og det billigste alternativ til brug af kemikalier.  
Ukrudtsbørsten kan klare selv de værste tilfælde af ukrudt og benyttes ofte til førstegangs behandling af områder. 

Det 620 mm. store børstehoved med kraftige børstespidser af stålwire, indstilles let via maskines joystick og 
med 3D indstilling tilpasses den let det givne underlag. Børsten kan manuelt flyttes fra side til side, hvilket giver 
mulighed for at arbejde i såvel venstre som højre side af maskinens kørselsretning.

Vitra har udviklet et effektivt sugehoved, som gør det muligt både at bekæmpe ukrudt og samle det op i én 
effektiv arbejdsgang. Sugehovedet monteres på ukrudtsbørsten og benyttes sammen med Vitra fejesuge- eller 
løvsamlercontainer. Således efterlades området rent og pænt efter endt behandling.

RED3610
Rækkevide: 1100 mm. (Til Højre eller Venstre)

Længde: 900 mm. (Sammenfoldet)

Bredde: 1000 mm. (Sammenfoldet)

Højde: 900 mm.
Børste Diameter: 620 mm.
Antal børster 40 stk.
Egenvægt: 215 Kg.

For ydeligere data, se venligst prislisten

Hydraulisk drevet

Hydraulisk tilt af børste

Vitras forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre.
Alle med special uddandet personale, som er koblet direkte op på Vitra‘s interne netværk.

Forhandlere og servicecentre er fordelt over hele lander og der er således altid en 
servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.

Din lokale Vitra forhandler:

Ukrudtsbørsten er monteret på kraftig 
hydraulisk arm som let manøvreres direkte 
fra kabine. Børsten kan manuelt flyttes 
mellem højre og venstre side af maskinen.

Højre eller venstre arbejdende

Fuld reversibel oliemotor

620 mm. børste med 40 børstespidser

Mulighed for opsamling (Option)

Se forhandler oversigt og yderligere information på: www.lindholdtmaskiner.dk  

Ukrudtsbørsten er opbygget med hydraulisk tilt, som sikrer  
en effektiv rensning af ukrudt, selv på ujævne underlag

Børsten kan både benyttes på højre og på venstre side af 
maskinen og drives af en fuld reversibel oliemotor

Som option kan ukrudtsbørsten monteres med sugehoved, så 
den kan kombineres med fejesugeanlæg for let opsamling


