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Reiniger Quick-Clean brengt met een borstel de 
vervuilde infill op een schudzeef. Het grovere vuil 
verplaatst zich naar de met de hand leegbare 
bakken aan de achterzijde van de machine. Licht 
vuil zoals stof wordt daarnaast vacuüm afgezogen 
naar een wegwerpstofzak. De infill wordt daarmee 
ontdaan van vuil en verdwijnt door de zeef weer in 
de grasmat. 

Inmiddels is de kunstgrasreiniger Quick-Clean er 
in drie modellen, waarvan model QC 180 in 2015 
werd geïntroduceerd. Dit is het grootste model 
uit de GKB-serie en een vernieuwde versie van de 
Quick-Clean 160. Met twintig centimeter werk-
breedte extra heeft model 180 een groter bereik 
dan de QC160. De machine is gemaakt om ook 
het kleinste vuil op te zuigen en wordt door GKB 
Machines zelfs omschreven als een machine met 
‘superieure zuigkracht’. Volgens de bouwer is het 
apparaat uitgerust met een degelijke zuigtechniek 
waarmee hij zich onderscheidt van de meeste 
machines, die werken met een vergelijkbare  

techniek als in een blaasventilator. 
Afhankelijk van de soort infill zijn drie soorten 
zeven in te stellen, zodat ook de infill met grotere 
korrelgrootte de zeef kan passeren. Deze zeven zijn 
in een hoek in te stellen voor als er relatief veel vuil 
uit de mat komt en het zeven meer tijd in beslag 
neemt. De schuine stand voorkomt dan dat de 
infill in de opvangbakken terechtkomt, omdat het 
niet de kans krijgt om tussen het vuil de zeef te 
passeren. Via de voorste massief rubberen wielen 
is de werkdiepte traploos instelbaar tot drie centi-
meter. Bij het instellen kan via de achterklep ook 
gecontroleerd worden of het materiaal goed door 
de zeef valt of dat  men beter een andere zeef kan 
gebruiken.

Andere focus
Aannemersbedrijf Van Wijlen heeft de reinigings-
machine van een andere fabrikant onlangs in-
geruild voor deze GKB Quick-Clean 180. Het is 
daarmee een van de twee kunstgrasreinigers die 
het bedrijf heeft staan. Van Wijlen gaf in 2016 te 

kennen ambities te hebben in de kunstgras- 
branche, als onderaannemer, maar juist ook als 
hoofdaannemer en als volwaardig partner in de 
keten van realisatie, onderhoud, renovatie en  
recycling. Omdat het aantal opdrachten in deze 
hoek groeit en Van Wijlen naar eigen zeggen ook 
steeds vaker hoofdaannemer is, is ook een groei in 
het aantal machines voor specialistisch onderhoud 
van kunstgras nodig. 

Met GKB werkt Van Wijlen al heel lang samen op 
het gebied van machines; zo kwam het dat de 
partijen ook deze keer samen om de tafel zaten. 
Zo schafte het bedrijf in het najaar van 2016 al een 
compacttractor, een GKB Rotobrush en GKB Quick-
Brush aan. Quick-Clean model 180 werd begin dit 
jaar afgeleverd, nadat Van Wijlen de machine al in 
werking had gezien bij de gemeente Breda. ‘Op 
basis van gesprekken met GKB en de ervaring van 
de gemeente Breda zijn we overgegaan tot aan-
schaf’, vertelt Gertjan de Vet. Er werd gekozen voor 
het breedste model uit de serie, om nauw-keuriger 

Sneller werken met de extra 
grote kunstgrasreiniger
GKB Quick-Clean versterkt machinepark Van Wijlen

In Sprang-Capelle werd op 19 april een kunstgrasreiniger Quick-Clean officieel in werking gesteld bij aannemer Van Wijlen. In 2016 gaf het bedrijf te 

kennen te willen investeren in machines om opdrachtgevers beter te bedienen bij het onderhoud van kunstgrassportvelden.
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en sneller te kunnen werken. ‘Begin dit jaar werd al 
een aantal velden gereinigd.  
De machine is experimenteel ingezet op meerdere 
velden met diverse infill: kurk, zand en rubber.’ 

‘Op 19 april gaf Jan-Willem Kraaijeveld van GKB 
Machines een werkinstructie bij Van Wijlen en 
hebben we het apparaat officieel in werking geno-
men.’ De eerste ervaring is goed; de capaciteit is nu 
hoger en de machine heeft een betere zuigkracht 
dan het eerdere model, vertelt De Vet. ‘Momenteel 
wordt de Quick-Clean ingezet voor een oppervlak-
kige reiniging, waarbij bijvoorbeeld blaadjes van 
het oppervlak worden geborsteld. In de zomer, als 
het droger is, wordt een dieptereiniging gedaan.’ 
Dan komt fijner materiaal mee, dat net iets dieper 
in de mat is gezakt. ‘Denk aan haarspeldjes; die 
treffen we regelmatig aan’, noemt De Vet als voor-

beeld. ‘Het groot onderhoud wordt in de zomer 
uitgevoerd; dan krijg je een beter resultaat, omdat 
het materiaal mooi over de zeef valt. Als het nat is, 
klontert het sneller.’
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‘We hebben onze keuze 

gemaakt op basis van 

gesprekken met GKB 

en de ervaring van de 
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