
HET BORSTELPROGRAMMA VAN JURENCO

Ecobrush@ is de allesomvattende merknaam voor het complete
borstelprogramma van Jurenco Equipment BV. Wij leveren een
ruim assortiment veegborstels, borstelwalsen en borstelringen
voor alle typen veegmachines. AIle door Jurenco geleverde bor-
stels ziln 100% recyclebaar. Zo worden de basisplaten van de
veegborstels meerdere keren hergebruikt. U als afnemer
beperkt hierdoor de hoeveelheid afval die u jaarlijks produceert.

JURENCO EQUIPMENT BV
Postbus 180, 7940 AD Meppel
ïel. : 0522-282222 Fax: 0522-282244
E-mail: info @ ecobrush.com
www.ecobrush.com



TAPUNP - en SUPERLINE' - ringborstels bevatten door hun
constructi e 20 tot 40% meer polydraden dan de reguliere ring-
borstels met een metalen binnenring.
TOPLINP - ringborstels zijn in een zig-zagvorm uitgevoerd.
Tussenringen zijn bij dit type borstel niet nodig. Door de
honingraatvorm wordt het vuil beter verplaatst. Oftewel het
"lossend" vermogen is optimaal waardoor het veegresultaat
verbluffend mag worden genoemd.
Praktijkervaring heeft uitgew ezen dat de standtijd van een
borstelwals voorzien van TOPLINP - ringborstels beduidend
(tot 2 keer!) hoger ligt.

Dat de TOPLINff-^ - ringborstels succesvol zijn blijkt wel uit het
feit dat alle afnemers sinds de introductie dit type borstels
regelmatig nabestellen !

Aan bijna iedere wens van
gaat om de samenstelling,
veegborstels.

de klant kan worden voldaan als het
materiaalsoort en draaddikte van de

Voor alle bestaande typen veegmachines met een vaste wals-
borstel zoals o.a. Bema, Heitmann, Kersten, Schórling en vele
anderen heeft Jurenco Equipment borstelwalsen op voorraad in
diverse uitvoeringen.

De nieuwe generatie
een aantal voordelen
kabelborstels zoals:

onkruidborstels, de OKB-HKG's hebben
ten opzichte van de zware (ca. 35 kg!)

- een gewicht van 17 kg.
- standtijd van 16-24 uLtr.
- minder beschadiging van de ondergrond.
- meer meters per tijdseenheld, dus productiever.
- minder "schokkende ervaring" voor de chauffeur.
- losgekomen onkruid en vuil worden net als bij een

veegborstel netjes in een spoor geveegd.
OKB-HKG voor RAVO, LM-Track en Nomis Mucs.


