
Wildkraut-Hex AS 50 Onkruidborstelmachine 4-Takt

• Stalen chassis met  “bodemvolgend” steenslag 
scherm met rollen

• Voorzien van openklapbare linkerzijde en 
mogelijkheid voor opvangzak

• Stuur in hoogte en link/rechts verstelbaar
• Variabele achterwielaandrijving van 1,4 tot 2,4 km/

uur
• Borsteldruk centraal instelbaar
• 50 cm Werkbreedte
• 4-Takt 4,3 PK (3,1 kW) B & S motor
• Verwisselbaar borstel systeem
Specifieke kenmerken: Stofvrije opvang, geen 
wegspatten en oppervlakte werking

 € 3.219,01 excl. BTW 
 € 3.895,00 incl. BTW

Wildkraut-Hex AS 30 Onkruidborstelmachine 4-Takt

• Compact, licht en wendbaar
• Lage toeren om schade te voorkomen
• Eenvoudige bediening
• 30 cm Werkbreedte
• 4-Takt motor AS Loncin 140 cm3
• Verwisselbaar borstelsysteem
• Beschermkap
• Tot 700 m2/uur
• Gewicht slechts 35 kg
Specifieke kenmerken: Lange levensduur van de borstel, 
een echte prijspakker

 € 1.114,88 excl. BTW
 € 1.349,00 incl. BTW
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Nimos Mug II

• Mechanische onkruidborstelmachine
• Stuur verstelbaar met AV-systeem
• Honda GX 160 - 4 kW (5,5 PK)
• Standaard voorzien van kabel borstels
• 57 cm Werkbreedte
• 82 kg Totaal gewicht
• Borsteltoerental 220 - 250 min-1
• NIMC-optie
• Kop volledig verstelbaar
Specifieke kenmerken: Lange levensduur borstel, professio-
neel stalen wielen, onderhoudsvrije aandrijving (geen riem)

 € 3332,00 excl. BTW
 € 4.031,72 incl.BTW

Nimos Mug H

• Hydraulische onkruidborstelmachine
• Stuur verstelbaar met AV-systeem
• Honda GX 200 - 4,3 kW (6 PK)
• Standaard voorzien van kabel borstels
• 65 cm Werkbreedte
• 100 kg Totaal gewicht
• Voorzien van urenteller
• Borsteltoerental 220 - 250 min-1
• Draairichting linksom en rechtsom
• Standaard voorzien van NML banden 

• Optie: bij toerenregeling 0 - 250 min-1
Specifieke kenmerken: Borstel links + rechts, borstel hydrau-
lisch aangedreven

 € 4.168,00 excl. BTW
 € 5.043,28 incl. BTW
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Nimos Mug H

• Hydraulische onkruidborstelmachine
• Stuur verstelbaar met AV-systeem
• Honda GX 200 - 4,3 kW (6 PK)
• Standaard voorzien van kabel borstels
• 65 cm Werkbreedte
• 100 kg Totaal gewicht
• Voorzien van urenteller
• Borsteltoerental 220 - 250 min-1
• Draairichting linksom en rechtsom
• Standaard voorzien van NML banden 

• Optie: bij toerenregeling 0 - 250 min-1
Specifieke kenmerken: Borstel links + rechts, borstel hydrau-
lisch aangedreven

Nimos Mug HA

• Hydraulische onkruidborstelmachine
• Hydraulisch aangedreven
• Honda GX 200 - 4,3 kW (6 PK)
• Standaard voorzien van kabel borstels
• 65 cm Werkbreedte
• 175 kg Totaal gewicht
• Voorzien van urenteller
• Borsteltoerental 220 - 250 min-1
Specifieke kenmerken: Zeer ergonomisch, hydraulische 
rij-aandrijving, comfortabel in gebruik , grote capaciteit

 €   8.439,00 excl. BTW
 € 10.211,19  incl.BTW

nieuw

Nimos Mid Season Brush MSB
 
Deze dubbele onkruidborstel (MSB-90) is voorzien van 2 complete segmenten om in één werkgang een 
breed oppervlak onkruidvrij te borstelen. Let op, dit is een borstel excl. machine . Werkbreedte 90 cm

 € 2.909,00 excl. BTW
 € 3.519,890 incl.BTW

Meer informatie over Nimos
Meer informatie over Limpar
Meer informatie over AS_Motor 
 
0575 59 9999
info@stiermandeleeuw.nl
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Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden


