
Weedee ® onkruid borstel
haalt onkruid en mossen van 

het oppervlak  en van  tussen de 
voegen 

Terrazza Wire TECH
verwijdert lang onkruid van grote 

verharde oppervlaktes 
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INNOVATORS IN GREEN TECHNOLOGY
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Terrazza Weedee PRO®
Professionele onkruidmachine 

INNOVATORS IN GREEN TECHNOLOGY

De machine Weedee PRO 

Motortype   : B&S 950E
Vermogen  : 4,5 kW
Rotatie snelheid   : +- < 200 t/min
Gewicht   : 79 kg
Afmetingen  :  160 cm x 80 cm x 73 cm
Geluidsdrukniveau dB(A)  : 88 dB(A)
Diameter werkbreedte  : 45 cm Weedee borstel
             70 cm TWT borstel

Stokstraat 38, B-9770 KRUISHOUTEM 
Telefoon: +32 (0) 489 788 530
Email: info@terrazzamc.be
www.terrazzamc.be
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De Terrazza Weedee PRO kit bestaat uit :



Terrazza Weedee PRO : grondig en 
efficiënt onkruid verwijderen met 
de Weedee  en de Terrazza Wire 
TECH borstel

INNOVATORS IN GREEN TECHNOLOGY INNOVATORS IN GREEN TECHNOLOGY

Door de mooie gelijkmatige verdeling van het 
gewicht en de grote wielen heeft de Terrazza 
Weedee PRO een uitstekende wendbaarheid. 

Door de gereduceerde rotatiesnelheid draait 
de borstel op lage snelheid en dit heeft volgende 
voordelen :
• Geen projectie van onkruid en modder 
• Verwijdert onkruid en in hoge mate de 

onkruidwortels
• Geen projectie van scherpe voorwerpen 

zoals steentjes etc. ,…
• Geen beschadiging aan het oppervlak , 

stoepranden, muren, verkeersborden, 
lantaarnpalen, etc.,…

De borstels draaien perfect horizontaal en zorgen 
dat de machine aangenaam en makkelijk te 
bedienen is.

Het wisselen van de Terrazza Wire TECH en de 
Weedee borstel gebeurt gemakkelijk en vlot.
De handgreep is eenvoudig op te klappen  (zonder 
gebruik van gereedschap) wat zorgt voor compacte 
afmetingen tijdens tansport.

De Terrazza Weedee Pro kan meer dan 70 cm breed 
reinigen dank zij een stevige machine en een groot 
motorvermogen. 
 De Terrazza Weedee Pro creëert dankzij de TWT 
borstel een veligheidszone ter bescherming van 
borduren, palen en muren .

Uniek en Superieur
de Terrazza Weedee PRO

De Terrazza Weedee PRO, met benzine motor,  is  
uniek in zijn soort door de sterk gereduceerde 
rotatiesnelheid  van de borstels. Met de gemakkelijk 
wendbare Weedee PRO kunnen onkruid en mossen van 
verhardingen verwijderd worden en dit zonder  gebruik 
te maken  van chemische producten, hoge druk of een 
thermische behandeling.

Op de Weedee PRO kunnen  2 borstels gemonteerd 
worden : de nieuwe Terrazza Wire TECH (TWT) en de 
Weedee  onkruidborstel. Dankzij de combinatie van 
bundels “Terrazza Synt” en bundels gevlochten  “Terrazza 
Steel” kan de “TWT” gemakkelijk lang, weelderig 
onkruid verwijderen en is  ideaal om grote oppervlaktes 
onkruidvrij te maken. De Weedee borstel verwijdert, 
op zijn beurt, het onkruid en de mossen van verharde 
oppervlaktes en van tussen de voegen, ideaal voor een 
super resultaat waarbij het onkruid veel langer wegblijft!

De Terrazza Weedee PRO kan gebruikt worden op 
allerhande soorten oppervlaktes : terrassen, opritten, 
parkeerplaatsen, voetpaden, enz. …  en dit alles 
uitgevoerd in klinkers, beton , kasseien,  baksteen, asfalt, 
enz.,…

De Terrazza Weedee PRO is speciaal ontwikkeld om te 
voldoen aan de wensen en eisen van de professionele 
aannemingsbedrijven , hoveniers en steden en 
gemeenten.

VOOR NA

De nieuwe Terrazza Wire TECH (TWT) waarvan 
de borstel is samengesteld uit een combinatie 
van  bundels “Terrazza Synt” en “Terrazza Steel”, 
verwijdert zonder probleem lang en weelderig 
onkruid van verharde oppervlaktes en neemt dankzij 
zijn unieke structuur ook een grote hoeveelheid 
onkruidwortels mee in zijn bewerking. Een eerste 
bewerking met de TWT is de ideale voorbehandeling 
alvorens het dieper verwijderen van onkruid en 
mossen met de Weedee  borstel.

De Weedee borstel verwijdert onkruid en mossen 
van het oppervlak en van tussen de voegen 
dankzij de hoge drukweerstand van de borstel 
waardoor er minder slijtage optreedt tijdens de 
diepere reiniging.  Door  de gepatenteerde Terrazza 
technologie is de  Weedee borstel zeer goed  
bestand tegen de verticale druk en het gewicht 
van de machine. De  uiteinden van de borsteltufts 
blijven mooi recht staan en halen zo gemakkelijk het 
onkruid uit de voegen.  De combinatie van perfecte 
verticale  druk weerstand en de verlaagde rotatie 
snelheid zorgt voor een nieuw en unieke concept 
ontwikkeld door Terrazza.
 
Het onkruid verwijderen met de Weedee PRO 
gebeurt op een milieu vriendelijke manier : zonder 
het gebruik van vergif of chemische middelen en 
zonder hoge druk.

Duurzaam en ecologisch 
onkruid verwijderen :

Terrazza MC gepatenteerde technologie


