
KUNSTGRAS SPECIALISTEN

CSC onderhoud is expert in het 
onderhoud van uw buitensport-

accommodatie. De nadruk ligt op 
kunstgras en kunststof buitensport-
vloeren. Het onderhoudsregime en 

de frequentie worden afgestemd op 
uw specifieke sportvloer, waarmee 

u verzekerd bent van het behoud 
van de juiste sporttechnische 
eigenschappen gedurende de 
levensduur van uw sportvloer.

Wij zijn tevens uw partner 
voor deskundig advies,

instructies, opleidingen 
en de leverantie van 

onderhoudsequipment.

UW PARTNER IN
ONDERHOUD

Borsteldek 4000 is een professioneel dek en speciaal ontwikkeld voor 
gemeenten en onderhoudsbedrijven die meerdere kunstgrasvelden op 
verschillende sportcomplexen onderhouden. Door zijn werkbreedte van maar 
liefst vier meter werkt Borsteldek 4000 efficiënt en snel. Zijn grote bereik 
zorgt voor een aanzienlijke toename in capaciteit.

BORSTELDEK

4000

ONDERHOUD

Borsteldek 4000 heeft speciaal ontwikkelde 
kunststof borstels, waardoor het dek zowel 
op de zand-rubber ingestrooide kunstgras 
voetbalvelden alsmede op de zand 
ingestrooide kunstgrasvelden voor hockey 
en korfbal gebruikt kan worden.

Borsteldek 4000 verdeelt de infill optimaal, 
waardoor een gelijkmatig speeloppervlak 
onstaat. Daarnaast zorgt het dek 
voor beweging van de infill tussen de 
kunstgrasvezels en zal compacteren van de 
infill tegengaan. 

Borsteldek 4000 wordt middels een 
driepuntsbok achter de compacte tractor 
bevestigd. Door de hydraulische opklap-
bare delen is de transportbreedte 

beperkt tot 1,5 meter. Dit dek is optioneel 
uitvoerbaar met een 2-tands of 4-tands 
kriebeleg, gemonteerd voor de borstels. 
Het dek is voorzien van zwenkwielen 
zodat de ideale veeghoogte ingesteld kan 
worden.

Technische eigenschappen
• Werkbreedte dek: 4.000 mm
• Transportbreedte dek: 1.500 mm
• Diepte dek: 1.000 mm
• Diepte dek incl. wielen: 1.350 mm
• Diepte dek incl. wielen en eg: 1.700 mm
• Kleur dek: rood
• Kleur borstels: groen
• Driepuntsbok: categorie 1
• Vermogen tractor: min. 40 pk
• Overig: hydrauliek vereist

Bezoekadres:
CSC Onderhoud Den Bosch • Grote Beer 49 5215 MR Den Bosch • T: 073 69 10 816
CSC Onderhoud Zeewolde • Marconiweg 31 3899 BR Zeewolde • T: 036 54 89 320 Online: info@csconderhoud.nl

csconderhoud.nl

http://www.facebook.com/CSC-Sport-307884789593800
http://twitter.com/cscsport
https://www.linkedin.com/company/18239016/

