Productie van
betonblokken
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In uitstekende staat!
Sinds 125 jaar zijn wij goed bekend met verschillende
oppervlakken en terreinen. Weber is de toonaangevende
leverancier van speciale borstels voor de productie van
betonblokken. De originele stripborstels van Weber zijn
al vanaf 1970 bekend voor hoge normen van kwaliteit en
prestaties. Deze normen gelden nog steeds. Al meer dan
40 jaar werken wij samen met de toonaangevende fabrikanten van betonblokproductiemachines en producenten
van betonblokken.
In 1894 is Weber Bürstensysteme opgericht en vandaag is
het een dynamisch, 4e generatie, familiebedrijf met rond
120 medewerkers. Gevestigd in Bad Camberg en Selters
(Hessen), ontwikkelen, produceren en verkopen wij hoogwaardige borstels die voldoen aan een breed scala aan
vereisten en voldoen aan OEM-kwaliteit. Gerenommeerde
machinefabrikanten gebruiken onze systemen al jaren in
originele apparatuur.
Van straatreiniging tot landschapsonderhoud tot productie
van beton en stoepranden – het diepgewortelde begrip
voor de eisen van onze klanten leidt tot op maat gemaakte
oplossingen. Immers, elk voertuig en elke machine is
alleen zo goed als de borstel is!

Ontwikkeling

Oog voor
essentie
Al meer dan 40 jaar is Weber een betrouwbare partner in de betonblokkenindustrie.
Wij kennen de eisen voor het wegvegen
van stenen en stemmen onze borstels
precies af voor het gebruik. Voor elke
toepassing vinden wij de juiste oplossing:
borstels die voorzichtig en betrouwbaar
reinigen zonder de stenen te beschadigen.
Hiervoor steken wij veel werk en knowhow
in de ontwikkeling zodat Weber-borstels
optimale prestaties bereiken. Gebaseerd
op moderne CAD/CAM-technologie werken
onze ingenieurs aan nieuwe samenstellingen en optimaliseren productieprocessen
en systemen. Het resultaat: Borstels die
het verschil maken!

Grondstoffen

De juiste mix!

Hoogwaardige grondstoffen zijn de basis voor de kwaliteit en
prestaties van onze borstels. Wij werken uitsluitend en alleen met
gecertificeerde leveranciers. Het ideale mengsel en de bereiding
vinden wij erg belangrijk. Wij stemmen de selectie, combinatie
en verwerking van de materialen precies af op het specifieke
toepassingsgebied en de verschillende eisen. Een kwaliteitsmanagementsysteem en strenge kwaliteitscontroles zorgen voor een
constant hoge standaard van onze systemen.

Kunststof borstelharen

Draad borstelharen
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Kwaliteit
eaus –
op alle niv
eerd
gecertific
volgens
ISO 9001

Roller body

Productie

Focus op de eis!
Onze klanten profiteren van het grote verticale productiebereik
en goed functionerende supply chains. Alle componenten (behalve plastic borstelharen) worden geproduceerd in Duitsland.
Wij werken al tientallen jaren samen met onze leveranciers op
basis van goed vertrouwen. Alle radertjes werken precies en
op tijd samen, zelfs op piekmomenten. Dit stelt ons in staat
om flexibel te zijn en aan de behoeften van onze klanten op
korte termijn te voldoen.
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Stempelborstels

Het Origineel
Voordelen
• Grondige reiniging van
de stempel
• Hoge stabiliteit
• Lange levensduur
• Constant hoge kwaliteit
van stenen
• Hoge productiviteit –
weinig uitlaatgassen

Nylon aan de buitenkant, metaaldraad aan de binnenkant, strak verbonden met een gegalvaniseerde stalen profielrug – een uniek systeem en tot
nu toe onovertroffen, ontwikkelt door Weber Bürstensysteme. De borstelharen zijn dichter gerangschikt dan bij elke andere vergelijkbare borstel.
Door de stalen rug gezet zijn ze veilig en is er geen gevaar dat ze omvouwen of eruit vallen.
Weber stempelborstels zijn ontwikkeld onder extreme druk van het productieproces. Het speciale materiaalmengsel, de hoge borsteldichtheid, het
speciale fixatieproces, met het uniek aantal borstellijnen en hoogwaardige
afwerking zorgen voor een constante hoge productkwaliteit. Wij bieden drie
verschillende soorten borstelhouders die aan de stempel zijn bevestigd.

Borstelhouder-varianten (van links):
Simpel
Dubbel / parallel
V-form / chevron
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Het unieke Weber principe

Het
Origineel

e by

Kwaliteit mad

Weber!

Hoge borsteldichtheid –
Speciaal materiaalmengsel

Effectief:
Nylon plus metaaldraad

Hoge stabiliteit:
Gegalvaniseerd profiel
achterkant gemaakt
van staal (2 mm)

Keerrail:
Snelle montage,
stabiele pasvorm

Nylon (buitenkant): 1,0 of 2 x 3 mm
Platte draad (binnenkant): 1,1 x 0,25 mm
Borstellengte: 115 en 85 mm –
andere lengtes op aanvraag

Krachtige dubbele actie:
De metalen draden in het
midden zijn beschermd
en gestabiliseerd van
buitenaf door slijtvast
nylon borstelharen. Het
resultaat: effectieve
schoenreiniging en
verlengde levensduur.

Houten strippenborstel –
De absolute klassieker
• Stabiele houten behuizing in standaard afmetingen
30 x 30 mm en 50 x 30 mm – andere afmetingen op aanvraag
• Individueel materiaalmengsel: Metaaldraad,
nylon of gemengd
• Standaard borstellengte: 60 en 90 mm –
andere lengtes op vraag
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Roterende borstels voor groene producten

Vanwege de spiraalvormige borstelopstelling treedt
een zijdelingse veegbeweging op, waardoor zelfs de zijen achterranden of „bramen“ gemakkelijker kunnen
worden verwijderd. Door de losse spiraalvorm kan de
borstel dieper worden aangepast dan conventionele
borstels. Hierdoor kunnen de borstelharen dieper doordringen in de openingen tussen de stenen zonder het
product te beschadigen.

Technische data:
• Buisdiameter: 45, 55, 65, 80 en 103 mm –
andere buisdiameter op aanvraag
• Veegdiameter: 150-500 mm
• Lengte: tot 2.500 mm
• Steek: 20 mm (< 100 RPM) tot 50 mm
(>100 RPM) en volledige body
• Materiaal: hoogwaardige nylon
borstelharen of standaardkwaliteit zoals
polypropyleen

Voordelen
• Constant hoge
kwaliteit
• Betrouwbaar
• Hoge productiviteit –
weinig uitlaatgassen

Borstels reinigen
Reinigingsborstels zijn gewend om
borstelkoppen effectief te reinigen
en de openingen tussen de borstel
glusters , beton uitkammen klonten
of korstvormingen. De lengte van de
borsteldrager en van de borstelharen
en het aantal bevestigingsbeugels
kunnen afzonderlijk worden geplaatst
aangepast voor elke roterende borstel.

Voordelen
•
•
•
•
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Grondige reiniging
Lange levensduur
Constant hoge kwaliteit van stenen
Individuele ontwerpen – op maat
gesneden

Spiraalborstels/palet veegborstels
Individueel
gestemmt
op de
palet-type

Voordelen
• Effectieve reiniging – borstels maken
korstvorming los zonder de planken te
beschadigen
• Oplossingen op maat – het afstemmen
van de borstelharen op het materiaal
van de planken
• Variabele materiaalmix – kunststof en/
of draad, schuurharen

Vorm/stempel borstels
Of het nu gaat om hoge, ronde, vlakke of diepe
stoepranden, van standaard tot speciale
vormen – Weber produceert hoogwaardige
en nauwkeurig passende matrijsborstels
voor kruisreiniging.

Voordelen
• Voor alle standaard boorsteenvormen (volgens DIN EN 1340)
• Individuele vormen en
ontwerpen mogelijk
• Variabele materiaalmix:
nylon, platte draad of mengsel
• Bijzonder slagvaste kunststof
behuizingen
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Op maat
/
gemaakte vorm
ls
stempel borste
voor elke
stoeprand!

Logistiek

Alles bij de hand
Downtime kost geld. Om ervoor te zorgen dat wij
flexibel blijven, hebben wij onze opslagcapaciteiten
in 2012 verder uitgebreid. Hier slaan wij alle gangbare soorten borstels op, evenals accessoires en
reserveonderdelen. Een telefoontje en wij leveren
op korte termijn de juiste standaardproduct.

Service

Mobiele kennis
van zaken
Doel bereikt? Wat op een voltooide bestelling
lijkt, is voor ons één stap. Levering en competente on-site ondersteuning zijn belangrijke onderdelen van onze support services.
Met sommige voertuigen leveren wij gratis.
En dat niet alleen: onze getrainde onderhouds chauffeurs staan in nauwe verbinding
met onze sales en kunnen uw technische
vragen beantwoorden.

Korte levertijden, zelfs

Hoge beschikbaarheid –

voor speciale oplossingen

alle standaard borstels
op vorraad

Getrainde chauffeurs
Hoge transportflexibiliteit –
eigen voertuigen
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Schone oplossingen voor
industrieel, gemeentelijk
en agrarische klanten
Van wegreiniging tot sneeuwverwijdering, stoepreiniging en
betonblokproductie – Weber Bürstensysteme biedt een scala
aan technische borstels. Als aanvulling op bewezen standaardoplossingen ontwikkelen wij een ideaal systeem voor
elke reinigingstoepassing in samenwerking met
machine- en voertuigfabrikanten.

Straatreiniging

Betonblokproductie

Veeverzorging

Industriële en
vloerreiniging

Sneeuwverwijdering
op luchthavens

Voetpadreiniging en
landschapsonderhoud
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