
2. Weedee® orgråssborste
 tar bort ogräs och stora delar av 

rötterna från ytan och fogarna

3. Terrazza Wire TECH 
tar bort långa och frodiga ogräs 

från större ytor

1x 1x

1. Weedee PRO maskinen

Motortyp  : Briggs & Stratton 

Effekt   : 4,9 KW  

Rotationshastighet : +- < 200 v/min

Vikt   : 79 kg

Mått   : 160cm x 80cm x 73cm

Ljudnivå dB(A)  : 88 dB(A)  

Arbetsbredd  : 45 cm Weedee borste

   : 70 cm (TWT borste)

Weedee PRO-maskinen:

Stokstraat 38, B-9770 KRUISHOUTEM 
Telefoon: +32 (0) 489 788 530
Email: info@terrazzamc.be
www.terrazzamc.be

Terrazza Weedee PRO®
  Professionell maskin för ogräsborttagning

w
w

w
.te

rr
az

za
m

c.
be

Innovators in green
cleaning  technology
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www.fleningetradgardsmaskiner.se



Terrazza Weedee PRO: djup och 
effektiv borttagning av ogräs med 
Weedee-borsten och Terrazza Wire 
TECH-borsten (TWT).

INNOVATÖRER INOM GRÖN RENGÖRINGSTEKNOLOGI

Tack vare viktoptimeringen och de stora hjulen är 
Weedee PRO extremt manövrerbar.

Tack vare den reducerade hastigheten roterar 
borsten långsamt, vilket har följande fördelar:

 -Avlägsnar ogräs och stora delar av
  rötterna

 -Inget stänk av ogräs och smuts

 -Inga flygande stenar eller andra vassa 
 föremål

 -Inga skador på ytor, trottoarer, väggar,
  utemöbler etc.

Den solida ramen och den kraftfulla motorn tillåter 
vibrationsfritt arbete under lång tid med knappt 
märkbara sidokrafter.

Ett snabbkopplingssystem möjliggör enkelt byte 
mellan borstarna

 Styret är vikbart och justerbart utan verktyg.

TWT-borsten har en rengöringsbredd på mer än
 70 cm.

Weedee PRO skapar med TWT-borsten en 
säkerhetszon för att skydda stenkanter, utemöbler, 
lyktstolpar, etc., ...

Uthållighet: Terrazza 
Weedee PRO

Med bensinmotor är Terrazza Weedee PRO en unik 
ogräsborttagningsmaskin tack vare den reducerade 
rotationshastigheten hos borstarna.

Dess utmärkta manövrerbarhet gör det möjligt för 
Weedee PRO att avlägsna ogräs och mossa från hårda 
ytor utan att använda kemikalier, högtryck eller termisk 
behandling.

Två borstar kan monteras på Weedee PRO: den nya 
Terrazza Wire TECH borsten (TWT) och Weedee-
borsten. Tack vare kombinationen med buntar av Terrazza 
Syntetiska fibrer och Terrazza Ståltrådselementen, kan 
TWT enkelt avlägsna långa och frodiga ogräs från större 
ytor. Weedee-borsten å andra sidan tar bort ogräs 
och mossa från hårda ytor samt från fogarna. Ogräset 
försvinner och håller sig borta under en längre tid vilket 
resulterar i en fin ren yta.

Terrazza Weedee PRO kan användas på alla typer av 
belagda ytor: terrasser, uppfarter, parkeringsplatser, 
trottoarer, gångbanor mm., på betong, marksten, 
kullersten, klinkers, asfalt etc.

Terrazza Weedee PRO-maskinen är speciellt utformad 
för professionella rengöringsföretag, entreprenörer, 
trädgårdsmästare och kommuner.

Borttagning av ogräs kan göras med 1 eller 2 borstar:

-Den nya Terrazza Wire TECH (TWT), som består 
av buntar av Terrazza Syntetiska fibrer och Terrazza 
Ståltrådselement, avlägsnar lätt långa och frodiga 
ogräs från hårda ytor. Tack vare sin unika form tas 
stora delar av gräsrötterna bort. Ogräsborttagning 
med Terrazza Wire Tech är den perfekta 
förbehandlingen innan en djupare borttagning av 
ogräs med Weedee-borsten.

-Weedee-borsten avlägsnar ogräs och mossa från 
ytan samt fogarna. Tack vare den patenterade 
Terrazza-tekniken har Weedee-borsten ett mycket 
bra motstånd mot vertikaltrycket och vikten på 
maskinen, vilket resulterar i mindre slitage av 
borsten. Borsten håller sig snyggt upprätta och 
tar bort ogräs och stora delar av växtrötterna från 
fogarna.

Kombinationen av det perfekta motståndet 
mot vertikalt tryck och borstarnas reducerade 
rotationshastighet är ett nytt och unikt koncept 
som utvecklats av Terrazza MC.

Utan användning av värme, ånga eller kemiska 
ämnen är ytan fri från ogräs på nolltid, allt med full 
respekt för miljön.

Terrazza MC patenterad teknik.

Hållbar och ekologisk 
ogräsborttagning

INNOVATÖRER INOM GRÖN RENGÖRINGSTEKNOLOGI

FÖRE EFTER


