
Toepassingsvoorbeelden van de STEEL Producten

Voor iedere klus hebben wij geschikte machines ontwikkeld. 

Ook bij u op locati e kunnen wij demonstrati es verzorgen. Neem contact op voor meer informati e.

WeedControl B.V., uw specialist in 

gifvrij onkruidbeheer

Wij ontwikkelen machines op alle vlakken binnen de 
onkruidbestrijdingsbranche, zowel thermische- als me-
chanische technieken. Welk systeem van WeedControl 
u ook kiest, bij de ontwikkeling ervan is volledig reke-
ning gehouden met uw prakti jkwensen.
Machines die passen binnen het wett elijk kader, op-
lossingen bieden voor alle doelgroepen binnen onze 
samenleving. Machines die effi  ciënt én betaalbaar zijn. 
Machines die het milieu zo min mogelijk belasten en 
ook duurzaamheid staan bij WeedControl allen hoog in 
het vaandel.
Meer resultaat met minder middelen. Daar kunt u op 
vertrouwen.

De machines van WeedControl koopt u bij ons, of bij 
één van onze distributeurs. Die beschikken over de 
juiste kennis en ervaring voor advies, onderhoud en 
reparati e. U weet in ieder geval dat u niet alleen ver-
zekerd bent van de beste machines, maar ook van de 
beste dealers. Met hart voor uw belangen en die van 
uw opdrachtgevers.

Deugdelijke constructi es en slimme materiaalkeuzen 
beperken reparati es en onderhoud tot een minimum. 
Onze machines doen dus waarvoor u ze heeft  aange-
schaft : het bestrijden van onkruid.
Ondanks deze doordachte concepten kan het voorkomen 
dat u toch sti l komt te staan met uw machine, of simpel-
weg omdat uw machine een onderhoudsbeurt nodig 
heeft . Ook dan zijn wij u van dienst met onze volledig 
ingerichte servicewagens.

Wilt u aanvullende informati e van producten, of heeft  u 
overige vragen voor ons? Neem gerust contact met ons 
op, of bezoek ons in Waalwijk.

Stempel voor dealer:

Bovendien bent u bij ons aan het goede adres voor verkoop, 
onderhoud en reparati es van machines binnen de groentech-
niek en industrie sector (Bert van Loon Groentechniek B.V.)

WeedControl B.V.

Energieweg 9-11

5145 NW Waalwijk

The Netherlands

T 0416 54 07 18

www.weedcontrol.nl

info@weedcontrol.nl

zet en drukfouten 
voorbehouden

WeedControl Steel serie

Gifvrij onkruid bestrijden met onkruidborstels

WeedControl
Specialist in gifvrij onkruidbeheer

WeedControl
Specialist in gifvrij onkruidbeheer



WeedControl. De gifvrije aanpak 

van onkruid

WeedControl B.V. is hét adres voor al uw 
professionele onkruidbestrijdingsmachines. 
Wij zijn sinds 1998 beproefd gedreven in het 
vinden van creati eve, kostenbesparende en 
complete oplossingen binnen uw domein.

Onkruid groeit op plaatsen waar het niet thuishoort. 
Zonder de juiste maatregelen worden bestrati ngen, 
halfverhardingen en plantsoenen erdoor overwoekerd. 
Echter, de bestrijding van onkruid is vaak milieubelas-
tend en verre van eff ecti ef.

WeedControl pakt onkruid heel anders aan. Innovati ef, 
effi  ciënt en zonder gif. WeedControl is de Europese 
uitvinder en producent van onkruidbestrijdende ma-
chines voor terrein- en wegenbeheer. Onze eindklanten 
zijn onder meer gemeenten, aannemers en uitvoerders. 
Speciaal voor de tuinbouw ontwikkelen wij bovendien 
systemen voor het kiemvrij maken van teelaarde.

De duurzaamheid van WeedControl

WeedControl maakt geen gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen. Bovendien is de CO2-uitstoot 
ongekend laag dankzij energiebesparende maatregelen. 
Onze systemen zijn er op gericht om zo min mogelijk 
schade aan te brengen aan de omgeving.

De producti viteit van WeedControl
Met WeedControl brengt u de ontwikkeling van 
onkruid zo snel mogelijk tot sti lstand in zo weinig 
mogelijk handelingen. Daarmee wordt uw slagkracht 
dus aanmerkelijk vergroot.
WeedControl heeft  diverse technische principes 
toegepast ter verbetering van uw producti viteit.

STEEL Serie

De machines uit de steel serie lenen zich uitstekend 
voor de grove (achterstallig) onkruidaanpak. Of het nu 
gaat om het netjes houden van grasranden of het bor-
stelen van sterk vervuilde oppervlakten. WeedControl 
heeft  in de steel serie een oplossing op maat.

STEEL Smart

De Smart is met name geschikt voor hoge 
vegetati e op de kleinere oppervlaktes
De Smart enkelvoudige borstelmachine om zelfs op 
kleinere oppervlaktes hoge vegetati e te verwijderen 
of de Regular borstelmachine voor hogere capaciteit.

Het bewerken van grote sterk vervuilde oppervakken 
gaat snel en gemakkelijk. Door middel van de borstel 
wordt het onkruid met vervuiling getransporteerd naar 
links zodat het gemakkelijk door een veegmachine kan 
worden opgenomen. De draairichti ng en de stand van 
de borstelunits kunnen worden ingesteld vanuit de 
cabine, zodat rondliggende wegen bewerkt kunnen 
worden.

Algemene kenmerken

STEEL SMART

Borsteldiameter 60 cm

Benodigde hydrauliek EW 25 L/min

Zwenkinrichti ng Hydraulisch

Borstelverstelling

voor en achterover 
Hydraulisch

Bodemdrukregeling op voertuig aanbevolen

STEEL Regular

Geschikt voor gebruik op grotere oppervlaktes. 
Voor het bewerken van sterk vervuilde 
oppervlakken

De steel Smart en Regular zijn bij uitstek geschikt voor 
onkruidbestrijding op bedrijfsterreinen en openbare 
ruimte. De Smart kan worden aangesloten op een 
werktuigdrager met een vermogen van minimaal 20PK. 

De borstelaansturing vindt plaats middels de joysti cks 
welke op de borstelarm zijn gemonteerd. Binnen het 
machinepark van WeedControl kan worden gekozen 
voor de TRACTION WeedTrac om de steel Smart 
borstelarm aan te bevesti gen. 

De Regular kan worden aangesloten op een werk-
tuigdrager men een minimaal vermogen van 45PK. 
Borstelaansturing dient te worden geregeld vanuit 
het voertuig.

Algemene kenmerken

STEEL REGULAR

Borsteldiameter 110 cm

Benodigde hydrauliek 3X DW

Borstelaandrijving DW 50/70 L/min /lek

Wisselsegmenten aantal 6 x 7 plukken

Zwenkinrichti ng Hydraulisch

Borstelverstelling

voor en achterover 
Hydraulisch

Bodemdrukregeling op voertuig aanbevolen

STEEL Maximo

Drievoudige onkruidborstel, met een werkbreedte 
tot meer dan drie meter dé borstelmachine voor 
grotere oppervlakte

De Maximo drievoudige frontaanbouw borstelmachine 
voor meer borstelcapaciteit. Het bewerken van grote 
sterk vervuilde oppervakken gaat snel en gemakkelijk. 
Door middel van drie borstels wordt het onkruid met 
vervuiling getransporteerd naar rechts of naar links 
zodat het gemakkelijk door een veegmachine kan 
worden opgenomen. 

Door de dubbele zwenkinrichti ng op de borstelarm, kan 
de werkbreedte worden ingesteld. De draairichti ng en 
de stand van de borstelunits kunnen worden ingesteld 
vanuit de cabine, zodat rondliggende wegen bewerkt 
kunnen worden.

De werkbreedte van de steel Maximo maakt de machine 
uiterst geschikt voor gebruik op grote terreinen zoals 
havengebieden, parkeerterreinen of openbare ruimte. 
De steel Maximo kan worden aangebouwd aan een 
landbouwtrekker met minimaal 90 PK.

Algemene kenmerken

STEEL MAXIMO

Borsteldiameter 3x 110 cm

Werkbreedte 230/310 cm

Benodigde vermogen 90/130 PK

Wisselsegmenten aantal 6 x 7 plukken

Zwenkinrichti ng Hydraulisch

Borstelverstelling

voor en achterover 
Hydraulisch

Aanspanbok Cat. 2

Pto toerental 1000/540

Bodemdrukregeling op voertuig standaard

STEEL Edgecutt er

Kantensnijden, losfrezen/borstelen en terug-
blazen in één werkgang

Voor het verwijderen van over verharding groeiende 
grasranden is zwaar handmati g of moeizaam mechanisch 
werk niet meer nodig. Met de Kantensnijfrees kunnen 
grasranden in één werkgang snel en strak worden 
afgesneden en losgefreesd, zonder beschadiging van 
de verharding. De unieke blaasunit zorgt ervoor dat de 
zojuist afgesneden overbegroeiing op het plantsoen 
wordt geblazen.

De Kantensnijfrees is direct naast het voorwiel van 
de WeedTrac geplaatst waardoor verhardingsranden 
nauwkeurig en rechtlijnig kunnen worden gevolgd, 
wat garant staat voor een strak resultaat. De Kan-
tensnijfrees is geheel hydraulisch bedienbaar en heeft  
een unieke hydraulische diepte regeling, waarmee het 
zelfs mogelijk is om verhoogde kanten te bewerken.

Voor de WeedTrac werktuigdrager is een uitgebreid 
programma werktuigen met snelwisselsysteem leverbaar 
waardoor de WeedTrac multi functi oneel inzetbaar is. 

Algemene kenmerken

STEEL Edgecutt er

Borsteldiameter 30 cm

Borstelverstelling hoogte Hydraulisch

Snijmesverstelling hoogte Hydraulisch

Benodigde hydrauliek EW 25L/min

www.weedcontrol.nl


