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Voegborstel FBM 300  

 

 

Voor het zuiveren, aanfasen en reinigen van voegen  
in asfalt- en betonoppervlaktes. 

 
  

● Optimale gewichtsverdeling voor snelle verplaatsing en opstelling van het toestel. 

● Handgreep verplaatsbaar en in de hoogte regelbaar voor beter zicht op de borstel. 

● Permanente olietoevoer verlengt de levensduur van de loodrecht staande motor – dit verlengt 
ook de onderhoudsintervallen voor de luchtfilters . 

● De aanpasbare voor-as voorkomt het hefboomeffect ten gevolge van een oneffen bodem, 
waardoor een uniforme bewerking van de voeg wordt gegarandeerd. 

● Standaard uitgerust met parkeerrem en traploze as om de werkdiepte in te stellen.  

● Als optie wordt LED werkverlichting, in combinatie met de stroomgenerator, aanbevolen voor 
gebruik ‘s nachts of in een tunnel.  

● Hijsogen voor eenvoudig afladen en transport 

● Afneembare borstelbeschermingskap met rechts en links verstelbare deflectoren. 

● Optie: opvangbak voor afval, inhoud 25 liter. Verhindert steenslag. 

● De snij-richting van het toestel is tegengesteld aan de bewegingsrichting; zo komt het vuil niet 
terecht in de pas gesneden voeg. 
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Technische gegevens: 
 

Beschrijving 

 

FBM 300 B 

 

FBM 300 D 

Artikel-nr. 018M 0033 018M 0049 

Borstelbreedte 6-18 mm  6-18 mm 

Borsteldiepte 60 mm 60 mm 

Borstel-Ø 300 mm 300 mm 

Asdiameter   20.0 / 25.4 mm 20.0 / 25.4 mm 

Brandstof  benzine diesel 

Vermogen max. 8.7 kW / 11.8 PK 7.3 kW / 9.8 PK 

Toerental 2800 1/min 2800 1/min  

Lengte ca. 1.300 mm 1.300 mm 

Breedte ca. 650 mm 650 mm 

Hoogte ca. 930 mm 930 mm 

Gewicht 115 kg 137 kg 
 

 

Technische veranderingen onder voorbehoud! 
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