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Optimale grip

Wij verblijven op de grond omdat wij bekend zijn met  
allerlei soorten oppervlakken en terreinen. 
De ontwickling van het bedrijf Weber Bürstensysteme 
is verbonden met de moderne wegenbauw en de 
eerste straatveegmachines, al 120 jaar. Het is deze 
traditie en ervaring die waar onze klanten van 
profiteren. 

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 
OEM-kwaliteit bereiken. Gerenommeerde machine-
fabrikanten gebruiken onze systemen al jaren in 
originele apparatuur.

Van straatreiniging tot het onderhoud van industriële 
vloeren, van betonblokproductie tot vee verzorging, 
van snueewverwijdering tot voetpadreiniging – het 
diepgewortelde begrip voor de eisen  van onze 
klanten leidt tot op maat gemaakten oplossingen. 
Elk voertuig en elke machine is alleen so goed als de 
borstel.
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Ontwikkeling

Oog voor  
essentie
Wij steken veel werk en know-how in 
de ontwikkeling zodat Weber-borstels 
optimale presetaties bereiken. Of het 
nu gaat over fijne of harde borstels, 
staal, kunststof, of een induviduele 
kombinatie,  3, 4 of meer rijen, rechte 
of golvende ringen.

Grondstoffen

De juiste mix! 
Hoogwaardige grondstoffen is de basis voor de kwaliteit en 
prestatie van onze borstels. Wij werken dus uitsluitend en 
alleen met gecertificeerde leveranciers. Het ideale mengsel en 
de bereiding is wat telt. Wij stemmen de selectie, combinatie 
en verwerking van de materialen precies af op het specifieke 
toepassingsgebied en de verschillende eisen. 

Kwaliteit op  alle niveaus – 
Weber®

Bürstensysteme is gecertificeerd 
volgens 

ISO 9001.

Kunststof borstelharen Draad borstelharen Borstellichaam
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Productie 

Boren. Vullen. Steken.
Omdat wij op verticale integratie vertrouwen, investeren 
wij continu in onze productiefaciliteiten. Het meest 
recente voorbeeld is de installatie voor de productie van 
borstellichamen. Van vul en steek machines voor 
rolborstels en ronde zijborstels tot systemen voor de 
productie van borstelringen en onze eigen machine-
bouwafdeling kunnen wij voor een constant hoog 
productieniveau zorgen.
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Toepassingen

Kleine rolborstels
Kleine rolborstels ondersteunen van de bemensbaarheid van 
sinlge-as machines. Naast onze universele rolborstels bieden 
wij ook speciale versies die altijd afgestemd op de toepassing 
en het te gebruiken machinetype.

Voordelen

• Variabele borstelvorm  
(spiraalvorm, volledig,  
v-vormig)

• Op maat gemaakte materiaal 
combinatie/mengsel

• Lengte: tot 500mm
• Diameterverhouding:  

tot 500mm

Middelgrote rolborstels
Wij bieden een grote scala van standaard borstels in verschillende 
versies voor alle voorkomende gazontractoren en voor op factor 
gemonteerde machines. Van fijne boorstelharen tot harde, draad 
afgedwongen borstelharen- onze borstels zijn gemakkelijk 
anpasbaar aan oppervlakken en machines. 

Voordelen

• Variabele borstelhaar typen 
mogelijk

• Variabele materiaal  
combinatie/mengsel

• Lengte: tot 1000mm
• Diameterverhouding:  

tot 600mm
• Speciale versies: bijzonder  

fijn en glade borstelharen  
om historische stenen te 
reiningen
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Toepassingen

Grote rolborstels
Voorgemonteerde rolborstels transporteren het veegmatriaal hoofd-
zakelijk volgens het „overgooi-principe“ in de achterliggende con-
tainer. Zij zijn ideaal voor de „compacte klasse“ van professionele 
apparatuurdragers. Om de optimale reinigingsprestatie te bereiken 
zijn de opstelling en dikte van borstels cruciaal.

Voordelen

• Variabele borstelvorm  
(spiraalvorm, volledig,  
v-vormig)

• Op maat gemaakte materiaal 
combinatie/mengsel

• Lengte: tot 1100 mm
• Diameterverhouding:  

tot 700 mm

Ronde zijborstels
Weber-zijborstels zijn robuust en ontworpen voor extremevormen van 
belasting. Ze zijn vaak gemaakt met platte staaldraaden die zeer 
hardnekkige vlekken in goten kunnen verwijderen. Afhankelijk van 
de toepassing, plastic or plastic/draad borstelhaar combinaties zijn 
ook verkrijgbaar.

Voordelen

• Variabele borstelhaar typen 
mogelijk

• Variabele materiaal  
combinatie/mengsel

• Speciale versies: bijzonder  
fijn en glade borstelharen  
om historische stenen te 
reiningen
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Toepassingen

Borstelringen
Borstel ringen kenmerken zich door hoge borsteldensiteit, waardoor 
een lange levensduur is gegarandeerd. Met productlijnen 
ClassicLine (normaale, vlakke borstelring), WaveLine (golvende 
vorm) of SnowLine en speciale vormen zoals Wheel, bieden wij 
oplossingen op maat voor elke toepassing.

Voordelen

• Variabele breedte 
• Verschillende vormen voor 

hoge veeg efficiëntie
• WaveLine met gepatenteerde 

“CrownLock®-System” –  
stablie verbinding, geen  
verschuiving

• Uitwendige diameter:  
tot 1250mm

Stripborstels en halve schalen
Gebruikt om gemaaid gras op te nemen of om zand te verdelen – 
wij bieden een veelheid van borstelstrips voor effektieve en zachte 
behandeling van veeleisende golf-, sport- of kunstgrasoppervlakken. 
Wij zorgen ervor dat de lengte en materiaal van de borstelharen 
precies angepast zijn voor de eisen en de toestellen. 

Voordelen

• Op maat gemaakte materiaal 
combinatie/mengsel

• Lengte: tot 1.800mm  
(een stuk)
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Toepassingen

Quickehr veegbalken
Bijna onbeperkte hoeveelheid aan soorten voor individuele borstelha-
ren en kleuren. Verschillende profielen en werkbreedtes beschikbaar 
voor (bijna) alle stapelaars, landbouw- en bouwmachines. 

Voordelen

• Hoge borsteldichtheid
• Polypropyleen van topkwaliteit
• Robuuste kunstof behuizing 

(robust plastic body)
• Temperatuurbestendig
• Universeel toepasbaar – stenen, 

grind, zand, verspreiden...

Onkruitborstels
Borstels hebben de overhand gehad op alle andere techologieën 
voor het verwijderen van niet-hericidaal onkruid. Of het harde platte 
draad is, splicing staaldraad is of kunststof tros is voor een zachte 
ontkruidverwijdering – wij bieden een geschikt systeem voor alle 
toepassingen.

Voordelen

• Induvidueele gecoördineerde 
systemen (platte draad,  
staaldraad, kunststof)

• Speciale borstels voor  
veegmachines

• Vervangbare borstels –  
stalen plaat met vervang- 
bare trossen

Onkruidborstels en accessoires 
voor tuin trimmers
Waar het verwijderen van onkruid met speciale 
machines zijn grenzen heeft, bijvoorbeeld vanaf 
verkeerseilanden, kan efficiënt en snel worden 
gewerkt met het speciale gereedschap voor 
onkruidbemanning met motor zeisen.

Voordelen

• Aggresivier dan elke  
draadkop 

• Snel verwisselbare wiltwort 
plukjes 
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Logistiek 

Alles bij de hand
Downtime kost geld. Om ervoor te zorgen dat wij 
flexible blijven, hebben wij onze opslagcapaciteiten 
in 2012 verder uitgebreid. Onze opslagcapaciteiten, 
in Bad Camberg en de moderne logistieke centrum 
in Selters (Hessen), zijn bijna 4.000 vierkante meter 
groot. Hier slaan wij alle gangbare soorten borstels 
op, evenals accessoires en reserveonderdelen. Een 
telefoontje en binnen 24 uur leveren wij de passen-
de standaardartikelen binnen Duitsland. 

Service 

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

Flexibele logistiek

Getrainde chauffeurs 

Eigen wagenpark

Hoge leverinscapaciteit



11

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.

Betonblokproductie

Industriële 
en vloerreiniging

Sneeuwverwijdering  
op luchthavens

Straatreiniging

Voetpadreiniging en 
landschapsonderhoud

Veeverzorging



Weber Bürstensysteme GmbH 

Administratie, verkoop, ontwikkeling, 
productie, logistiek en service  
Kleinmühle an der B8  
65520 Bad Camberg  
T +49 (0) 6434 91 25 - 0  
F +49 (0) 6434 91 25 - 42 

Plaats Schmölln
Productie en verkoop 
Am Jägerfließ 4  
04626 Schmölln-Nitzschka  
T +49 (0) 34491 635 - 93  
F +49 (0) 34491 635 - 94

www.weberbrushes.com  
info@weberbrushes.com 
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