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Onkruidbeheer is de laatste jaren heel veel 

duurzamer geworden. Toch lopen de meeste 

onkruidmachines nog steeds op diesel. Daar is 

niets mis mee, natuurlijk, maar het is wel  

verfrissend dat er ook voorzichtig geëxpe-

rimenteerd wordt met accumachines. Een 

treffend voorbeeld daarvan is de Green Weed 

Buster. Volgens de redactie is dit de eerste 

onkruidborstel die volledig elektrisch wordt 

aangedreven.
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Kuijpers Machine Techniek 
komt met eerste elektrische 
onkruidborstel
Met de borstelmachine kan ongeveer vijf en een half uur gewerkt worden

Hoofdredacteur Hein van Iersel maakte zelfs de reis 
naar Someren-Eind in het zuidoosten van Brabant 
om deze opmerkelijke en bijzondere machine te 
bewonderen en kennis te maken met de geestelijk 
vader van de Green Weed Buster: Harm Kuijpers. 
Uw redactie kende het bedrijf van de jonge  
uitvinder Harm Kuijpers niet. Onterecht, want 
Kuijpers maakt al enkele jaren borstels die in de 
driepuntshef of op de giek van een kraan kunnen 
worden gezet. Ongetwijfeld fantastische machines, 
maar toch compleet anders dan de Green Weed 
Buster, die echt iets nieuws brengt.
Volgens Kuijpers kan met de borstelmachine  
ongeveer vijf en een half uur gewerkt worden als 
er gebruik wordt gemaakt van een goedkope  
loodaccu. Uitgerust met een duurdere lithium-
ionaccu kan de machine de hele dag werken.  
De machine is zeer compleet. Zo kan de borstel 
heel eenvoudig knikken, zodat makkelijk onkruid 
of zand uit een goot kan worden geborsteld of 

langs een muur kan worden gewerkt. Verder kan 
de rotatiesnelheid van de borstel snel worden aan-
gepast, en hetzelfde geldt voor de draairichting. 
Een prijs is nog niet bekend. 
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• Snellere opkomst
• Minder onkruiden
• Mooi groen gazon

TopGazon
Speciaal voor hoveniers: Inzaai-/doorzaaimengsel met 
stikstof coating voor snel herstel van kale plekken.
Speciaal voor hoveniers: Inzaai-/doorzaaimengsel met 
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