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Het is erg belangrijk om openbare ruimtes efficiënt en doeltreffend schoon te houden. Snel, goed en 
betaalbaar zijn kenmerkende sleutelwoorden in de groen- en reinigingssector. 

Schone en onkruidvrije wegen zijn beeldbepalend voor het stads- en dorpsgezicht. Nette en verzorgde 
bedrijfs- en parkeerterreinen stralen veiligheid en professionaliteit uit. Om dit te bereiken, is het belangrijk de 
beste borstels te gebruiken. KOTI staat al ruim een halve eeuw garant voor de meest geavanceerde 
productontwikkeling op gebied van veeg-, onkruid- en walsborstels.

Naast innovatie, zijn kwaliteit, duurzaamheid, oplossingsgerichtheid én service belangrijke kernwaarden voor 
KOTI veeg-, onkruid- en walsborstels. Productontwikkeling is essentieel, KOTI weet wat de groen- en 
reinigingswereld beweegt en ontwikkelt in samenspraak hoogwaardige borstels die het veegproces 
optimaliseren. Zo spelen KOTI veeg-, onkruid- en walsborstels een beslissende rol in een optimaal 
eindresultaat: producten die 100% voldoen aan alle eisen. 

Duurzaamheid is essentieel. Hergebruik en recyclebare milieuvriendelijke materialen zijn een vereiste voor 
KOTI. Vanzelfsprekend staat service centraal (met o.a. demonstraties en opleidingen) en zijn alle borstels van 
uitstekende kwaliteit. 

Schoon-schoner-schoonst dankzij KOTI veeg- en reinigingsborstels! 

Duurzame borstels voor een schone leefomgeving
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Duurzaamheid
Overheden en afnemers uit de reinigings- en groensector stellen tegenwoordig hoge eisen aan kwaliteit, veiligheid, 
gebruik, hergebruik én multifunctionaliteit van veeg- en walsborstels. KOTI voldoet volledig aan de hedendaagse 
eisen. Duurzaamheid van de borstels maakt het product compleet. Hoogwaardige materialen, die ofwel 
gerecycled of nog te recyclen zijn, dragen bij aan borstels die minder snel slijten en een langere levensduur 
hebben. Zo levert KOTI actief een bijdrage aan duurzaamheid en is zo minder belastend voor het milieu.

KOTI bladstaal
De KOTI Group is de enige borstelfabrikant in de Benelux die het bladstaal zelf plat walst uit hoogwaardige 
ronde staaldraden. Zo garandeert KOTI naast een volledige controle op de productie ook de hoogst mogelijke 
kwaliteit. 

KOTI bladstaal voordelen:
• Minimale kans op breuk
• Maximale veerkracht
• Slijtage beperkt tot een minimum

Kenmerkend voor KOTI 
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Service
Duurzame relaties zijn belangrijk voor KOTI. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op alle wensen die 
de groen- en reinigingssector met zich meebrengt, richt KOTI zich op solide service, zoals: 

• Voorraadbeheer: altijd voldoende op voorraad door automatisch aanvullen periodieke voorraad.
• Ophaaldienst versleten borstels: zelf geen afvalverwerking, KOTI haalt oude borstels op.
• Slijtage-indicator: voor optimaal borstelgebruik en een besparing van 15 tot 20%.
• Halfjaarlijks overzicht: gebruiksoverzicht borstels per type machine voor inzicht en juiste voorraad. 
• Demonstraties & Toolbox meetings: demonstraties voor het juiste gebruik van borstels en     
 borstelafstellingen, bij KOTI in Weert of op locatie.
• Schapkaarten: t.b.v. magazijnbeheer maakt KOTI op aanvraag gepersonaliseerde schapkaarten per  
 type borstel.

Advies
KOTI vindt samenwerking met overheidsinstellingen en (groen)onderhoudsbedrijven essentieel. Dit resulteert 
namelijk in hoogwaardige input ter optimalisering van de borstels en dat draagt weer bij tot een aanzienlijke 
verbetering van het veegresultaat. Dankzij deze gedegen kennis en ervaring, geeft KOTI – per machinetype – 
nauwgezet advies voor een optimaal gebruik van veegborstels. Eventueel aangevuld met specifieke 
oplossingen voor reinigingsproblemen. 

De meerwaarde van KOTI 
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Veegborstels
 
KOTI veegborstels zijn speciaal ontwikkeld voor het reinigen van goten, parkeerterreinen, wegen, vliegvelden, 
pleinen, fietspaden etc. Afhankelijk van de toepassing en het uit te voeren veegwerk, is er keuze uit een open 
of dichte bezetting in staal, kunststof of een gemengde uitvoering. Een wegdek bevuild met klei vraagt om een 
andere borstel dan een marktplein. Veegborstels zijn voor iedere specifieke toepassing samen te stellen en zijn 
tevens van een snel-wisselsysteem te voorzien.
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Borstel met houten plaat
De veegborstel met houten plaat is door het gebruik van hout lichter 
dan de andere typen borstels. Tegelijk is het hout uitermate 
milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar. 

Borstel met kunststof plaat
De veegborstel met kunststof plaat is voorzien van een verdiepte kamer, 
zodat de bovenzijde van het bladstaal onder de bovenzijde van de 
borstelplaat komt. De kunststof plaat is gemaakt van gerecycled 
materiaal en ongevoelig voor weersinvloeden.

SW-borstel met stalen plaat
De snel-wisselborstel is voorzien van een stalen plaat en bezet met 
gelaste strippen. De strippen zijn op aanvraag verkrijgbaar en 
beschikbaar in kunststof, bladstaal, gemengd of gegolfde staaldraad. 
Deze veegborstel heeft naast een nog beter veegresultaat, een langere 
levensduur. 
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*Op aanvraag verkrijgbaar.

Type borstel Afmeting bovenplaat

Borstel met kunststof plaat Ø 300 - 350 - 400 - 450 - 490 - 580 - 610 - 650 mm

Borstel met houten plaat Ø 300 - 350 - 400 - 450 - 490 - 520 - 580 - 610 - 650 - 700 mm

Borstel met stalen plaat Ø 240 - 300 - 400 - 450 - 500 - 570 - 640*- 840* mm

Afmetingen
De veegborstels – in diverse afmetingen – zijn leverbaar voor elk type veegmachine. Zie onderstaande tabel 
voor de verschillende formaten per type borstel.





Bezettingen
KOTI beheerst de totale productieketen. Van het walsen van het bladstaal, het testen van de kunststof vezels op 
veerkracht, flexibiliteit en duurzaamheid, het productieproces zelf tot en met de eindcontrole. KOTI levert altijd 
veegborstels met bezettingen van een uitstekende kwaliteit, vervaardigd van hoogwaardige materialen. 
De volgende uitvoeringen zijn mogelijk:

Bladstaal: veegborstels voorzien van bladstaal zijn geschikt voor extreem krachtige reiniging. 
Verkrijgbaar met 3 soorten bladstaal (breedte x dikte): 
• 2,1 x 0,50 mm, voor lichte werkzaamheden.
• 2,8 x 0,45 mm, voor normale werkzaamheden.
• 3,3 x 0,60 mm, voor zwaardere werkzaamheden.

Bladstaal met kunststofvezels: veegborstels voorzien van bladstaal én kunststof vezels zijn lichter en geschikt 
voor zeer krachtige reiniging. Diverse samenstellingen zijn mogelijk.
Kunststof: veegborstels voorzien van polypropyleen (PP) zijn uitermate geschikt voor lichte en normale 
werkzaamheden, zoals het reinigen van sierbestrating zonder krasvorming.

Kwaliteit
KOTI produceert de veegborstels geheel in eigen beheer en beheerst de hele productieketen. 
Zo staat KOTI garant voor een gedegen controle vóór, tijdens en ná het productieproces. Dat waarborgt 
borstels met een hoge kwaliteit, direct uit voorraad leverbaar. Een optelsom die KOTI een betrouwbare 
toeleverancier van veegborstels maakt. 
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Combi-borstels
 
KOTI combi-borstels zijn speciaal ontwikkeld voor het vegen en verwijderen van onkruid in goten, op voetpaden, 
parkeerterreinen en grote oppervlakten. De combi-borstels zijn eenvoudig te monteren op ieder type veeg- of 
onkruidmachine. De unieke samenstelling van de borstels garandeert een langere levensduur. De staalkabelplukken 
zijn voorzien van een kunststof coating, waardoor de borstel gelijkmatig slijt en langer te gebruiken is.
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Type borstel Afmeting bovenplaat Bezetting

SW-borstel combi Ø 400 - 450 - 500 - 640 mm
8 of 12 staalkabelplukken met 
bladstaal

Onkruid-veegborstel met  
bladstaal veer

Ø 300 - 400 - 450 - 490 mm Bladstaal veer

Onkruid-veegborstel met bladstaal veer
De borstel is uit te voeren met een kunststof of houten plaat, voorzien 
van bladstaal. Het bladstaal is gebundeld in een metalen veer en door 
de plaat heen gestoken.

SW-borstel combi
De combi-borstel is een onkruid- en veegcombinatie borstel, voorzien 
van een stalen bovenplaat en bezet met gelaste bladstaalstrippen en 8 of 
12 staalkabelplukken.
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Onkruidborstels | staal
 
KOTI pakt onkruidbestrijding bij de wortel aan met de stalen onkruidborstels. De standaard onkruidborstel van 
KOTI is geschikt voor alle veeg- en onkruidmachines. Dankzij de oranje kunststof coating staat veiligheid voor 
voorbijgangers en chauffeurs voorop. De sterborstel is een alternatief voor de standaard versie. De positionering 
van de staalplukken/stalen borstelsegmenten vormt een unieke ster op de staalplaat en dat onderstreept de naam 
‘sterborstel’. De samenstelling van deze borstels is zo krachtig dat het onkruid eenvoudig te verwijderen is uit 
goten, van voetpaden, parkeerterreinen, grote oppervlakten, etc.
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Onkruidborstel voor  
mugborstel

Onkruidborstel voor  
graskantensnijder

Borstelsegment  
7 staalkabelplukken

Onkruidborstel met stalen bovenplaat
Een onkruidborstel is voorzien van een stalen bovenplaat en verkrijgbaar 
in diverse formaten met 16, 22, 32, 36 of 44 kunststof gecoate 
staalkabelplukken. Deze plukken zijn één-voor-één op de plaat gelast. 
Levering van losse staalkabelplukken is op aanvraag. 
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Type borstel Afmeting bovenplaat Aantal segmenten / staalkabelplukken Artikelnummer

Onkruidborstel met stalen plaat Ø 400 mm 22 - 32 staalkabelplukken -

Onkruidborstel met stalen plaat Ø 500 mm 16 - 22 - 36 - 44 staalkabelplukken -

Onkruidborstel met stalen plaat Ø 700 mm 36 - 44 staalkabelplukken -

Onkruidborstel voor mugborstel Ø 360 mm 8 staalkabelplukken BOPN120046 

Onkruidborstel voor graskantensnijder Ø 200 mm 6 staalkabelplukken BOPN120031

Nimos moederplaat Ø 700 mm 5 segmenten BKVE040003

Nimos moederplaat Ø 800 mm 6 segmenten BKVE030004

Borstelsegment t.b.v. moederplaat - 7 staalkabelplukken BKVE150006

Onkruidborstel met gebundeld 
bladstaal 

Ø 300 - 350 - 400 - 
450 - 490 mm

- -

Onkruidborstel met gebundeld bladstaal
De borstel is voorzien van een kunststof plaat met bladstaal. Het bladstaal 
is gebundeld in een metalen buis en voorzien van een extra kunststof tube. 
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Just brush



Type borstel
Afmeting 
bovenplaat

Aantal segmenten / staalkabelplukken Artikelnummer

Sterborstel met moederplaat Ø 700 mm Voor 6 segmenten BKVE120010

Sterborstel met moederplaat Ø 500 mm Voor 4 segmenten BKVE120012

Borstelsegment t.b.v. sterborstel - 5 staalkabelplukken BKVE150004

Onkruidwiel Ø 750 mm 3x 18 staalkabelplukken BOPN036001

Afmetingen

Onkruidwiel met  
staalkabelplukken

Borstelsegment  
5 staalkabelplukken

Sterborstel 6 segmenten
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Onkruidborstels | kunststof
 
KOTI kunststof onkruidborstels zijn speciaal ontwikkeld voor veilig onkruidbeheer en onderhoud van (sier)bestrating. 
De kunststof onkruidborstels van KOTI zijn een doorslaggevende productinnovatie en een antwoord op 
onkruidbestrijding zonder beschadigingen aan (sier)bestrating. De voordelen van onze kunststof onkruidborstels 
zijn: vonkvrij, ergonomisch, duurzaam en bovenal (sier)bestrating vriendelijk.
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Sterborstel met kunststof segmenten
De moederplaat voor sterborstel is er in twee uitvoeringen. De plaat 
met een doorsnede van 500 mm is geschikt voor 4 segmenten en de 
plaat met een doorsnede van 700 mm voor 6 kunststof segmenten. 
Middels een adapterplaat zijn de borstelsegmenten te bevestigen.
 

Moederplaat t.b.v. borstelsegmenten
De moederplaat is geschikt voor diverse typen onkruidmachines. De plaat 
met een doorsnede van 700 mm geeft ruimte aan 5 segmenten en de 
plaat met een doorsnede 800 mm aan 6 segmenten.

Borstelsegment met kunststof bezetting
Het borstelsegment met kunststof bezetting beschadigt het straatwerk 
niet en werkt vonkvrij. Het borstelsegment is eenvoudig op een moederplaat 
te bevestigen middels een adapterplaat.
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Veiligheid voorop
De vonkvrije kunststof onkruidborstels zijn een pre bij onderhoud van terreinen rondom de opslag van 
brandgevaarlijke materialen, zoals brandstof, chemicaliën, munitie en vuurwerk. Ook praktisch bij het 
verwijderen van verdord onkruid en gras ter voorkoming van kleine (berm)brandjes. Tevens zijn de kunststof 
onkruidborstels uitermate geschikt voor (sier)bestrating, zoals winkelstraten en marktpleinen.

Type borstel
Afmetingen 
bovenplaat

Aantal segmenten / 
staalkabelplukken

Artikelnummer

Moederplaat rond Ø 700 mm Voor 5 segmenten BKVE040003

Moederplaat rond Ø 800 mm Voor 6 segmenten BKVE030004

Borstelsegment met kunststofbezetting - - SLK0170005

Adapterplaat kunststofborstelsegment - - STPS170001

Moederplaat voor sterborstel Ø 500 mm Voor 4 segmenten BKVE120012

Moederplaat voor sterborstel Ø 700 mm Voor 6 segmenten BKVE120010

Borstelsegment kunststofbezetting voor sterborstel - - SLK0170009

Adapterplaat kunststofborstelsegment sterborstel - - STPS170002

Voordelen kunststof onkruidborstel: 
• Veilig en vonkvrij.
• Geen beschadigingen aan (sier)bestrating.
• Gebruiksvriendelijk.

• 100% gifvrij werken, door onkruid weg te borstelen.
• Milieuvriendelijk: makkelijk te recyclen materiaal.
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Onkruidborstels (bosmaaiers en onkruidmachines) 
 
KOTI biedt naast onkruidborstels voor veegmachines ook borstels voor bosmaaiers en onkruidmachines in kunststof 
en staal. De stalen bezetting is uitermate geschikt voor het verwijderen van hardnekkig onkruid op trottoirs en 
stoepranden. De bosmaaier met kunststof bezetting, maakt de bosmaaier aanzienlijk lichter, waardoor het 
verwijderen van onkruid minder inspannend en belastend is. 
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Komborstels
De komborstel bestaat uit getordeerde staaldraadplukken. De stalen 
plaat heeft een asgat met een doorsnede van 20 mm of 25,4 mm (1 inch).

Stalen plukken voor bosmaaier en onkruidmachine
Een bezetting voor een bosmaaier of onkruidmachine bestaat uit drie of 
zes losse staalkabelplukken gemonteerd op een aluminium adapter. 
De adapter voor de bosmaaier is apart verkrijgbaar.

Kunststof plukken voor bosmaaier en onkruidmachine
Een bezetting voor een bosmaaier of onkruidmachine bestaat uit drie 
losse kunststof plukken gemonteerd op een aluminium adapter. De adapter 
voor de bosmaaier is apart verkrijgbaar. 
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Type borstel (voor bosmaaier) Asgat Diameter borstel Artikelnummer

Komborstel met staalkabelplukken Ø 20 mm Ø 170 mm SRKO100001

Komborstel met staalkabelplukken Ø 25,4 mm (1 inch) Ø 170 mm H201100003

Set van 6 staalkabelplukken - - BKVE160001

Set van 6 kunststof plukken - - BKVE160007

Losse adapter Ø 20 mm, Ø 25,4 mm - BKVE160008

Complete set: adapter en 6 staalkabelplukken - - H201146012

Beschermkap - - -

Type borstel (voor onkruidmachine) Asgat Diameter borstel Artikelnummer

Set van 6 kunststof plukken - - BKVE170004

Set van 6 staalkabelplukken - - BKVE150005

Plukken met kunststof of stalen bezetting
Een onkruidborstel bestaande uit plukken met 
kunststof bezetting beschadigt het (sier)straatwerk niet 
en werkt vonkvrij. De staalkabelplukken zijn uitermate 
geschikt voor het verwijderen van zwaardere 
onkruidgroei. De plukken met rechte persbus zijn geschikt voor de 

onkruidmachine [A] en de plukken met afgeschuinde 
persbus voor de bosmaaier [B]. 

B

A

B

A

KOTI BORSTELS 39Onkruidborstels





Onderwalsen 
 
KOTI heeft de onderwals speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van bladeren, zand en andere verontreinigingen 
op grote oppervlakten zoals straten, parkeerterreinen en start- en landingsbanen. De borstel heeft een vierkant 
asgat en is in combinatie met een water- of sproei-installatie te gebruiken. Afhankelijk van de lengte bestaat de 
onderwals uit één of twee delen.

In de stratenreiniging zijn er verschillende benamingen voor onderwalsen, zoals borstelwalsen, rolbezems, 
frontborstels en bezemwalsen. Alle namen duiden echter op borstels met éénzelfde doeleinde, namelijk de 
reiniging van straten en andere oppervlakten.

KOTI BORSTELSOnderwalsen 41



Onderwals t.b.v. sneeuwruiming
Er zijn tevens onderwalsen die specifiek in te zetten zijn voor het 
verwijderen van sneeuw.

Onderwals met gemengde bezetting
Een borstel met kunststof vezels en staaldraden is in te zetten bij de 
zwaardere vervuiling, zoals aangekoekt vuil en modder.

Onderwals met kunststof vezels
Er zijn diverse typen kunststof vezels mogelijk, afhankelijk van de 
gewenste uitvoering en toepassing. 
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Type borstel Lengte borstel Diameter borstel Bezetting

Onderwals met kunststof vezels 750 - 900 mm Ø 350 mm Kunststof vezels

Onderwals met gemengde bezetting 400 - 500 - 600 - 750 mm Ø 400 mm
Kunststof vezels / gegolfd 
staaldraad

Onderwals t.b.v. sneeuwruiming Op aanvraag Op aanvraag Kunststof vezels

Afmetingen
De onderwalsen zijn leverbaar in diverse uitvoeringen. De standaardafmetingen - vermeld in onderstaande 
tabel - zijn allemaal leverbaar uit voorraad. Overige maatvoeringen zijn op aanvraag mogelijk.





Borstelringen 
 
De KOTI borstelringen zijn de flexibele uitvoering van de KOTI onderwalsen. De borstelringen zijn eenvoudig 
achter elkaar te plaatsen om zo een onderwals te creëren. Belangrijk voordeel is dat de kern, ongeacht de lengte, 
altijd volledig te bezetten is. Een onderwals samengesteld uit borstelringen is veelal toe te passen in de 
stratenreiniging en sneeuwruiming.
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Borstelring gestanst
De borstelkern van de gestanste borstelring is computergestuurd 
voorzien van een gatenpatroon. De gestanste gaten zijn voorzien van 
gebundeld vulmateriaal dat vervolgens is bevestigd met een 
metalen kram. 

Borstelring ‘vlak’
De borstelring ‘vlak’ heeft een kunststof kern en vulmateriaal dat is 
samengeperst tot één ring met als resultaat een borstelring die minder 
kans heeft op haarbreuk. Verkrijgbaar met verschillende mogelijkheden 
voor de meeneemnokken.

Borstelring staal
De borstelring is met verschillende vulmaterialen te bezetten. Een wals 
met alleen kunststof bezetting, is geschikt voor licht veegwerk. Een 
combinatie van kunststof en staaldraad bezetting borstelringen, maakt 
de wals zeer geschikt voor zwaar veegwerk. 

KOTI BORSTELS46 Borstelringen



Type borstel Asgat Diameter borstel PPN

Borstelring gestanst Ø 76 mm Ø 300 - 360 - 700 mm -

Ø 110 mm Ø 300 - 350 - 400 mm -

Ø 128 mm Ø 380 - 400 - 450 - 500 mm -

Ø 178 mm Ø 500 - 600 - 700 - 900 mm -
Borstelring vlak Ø 128 mm Ø 380 - 400 - 500 - 550 mm -

Ø 176 mm Ø 500 - 600 - 700 mm -

Ø 254 mm Ø 600 - 700 - 750 - 800 - 915 mm -
Borstelring staal Ø 76 mm Ø 300, 360 mm 1,6 mm

Ø 500, 700 mm 2,5 mm

Ø 110 mm Ø 400 mm 2,3 mm

Ø 400 mm 1,5 mm

Ø 128 mm Ø 380, 400 mm 1,5 mm
Ø 500, 600 mm 2,3 mm

Ø 162 mm Ø 550 mm 2,3 mm

Ø 176 mm Ø 500, 600 mm 2,3 mm
Ø 700 mm 2,5 mm

Ø 254 mm Ø 600, 750, 800 mm 2,3 mm
Ø 300 mm Ø 700 mm 2,3 mm
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Borstelring Wave ring
De Wave ring is een speciaal type borstelring. Dankzij de Wave-vorm 
zijn de ringen gemakkelijk te monteren tot een onderwals zonder 
gebruik van tussenringen. De ringen zijn bezet met 20 tot 40% méér 
vulmateriaal. Dankzij deze vollere bezetting en de vorm zal het vuil 
nóg beter te verwijderen zijn. Verkrijgbaar met verschillende 
mogelijkheden voor de meeneemnokken.

Productie & montage 
De productie van de Wave ringen is volledig geautomatiseerd. De strenge kwaliteitscontroles tijdens het 
productieproces staan garant voor kwalitatieve borstels.

Dankzij de Wave-vorm is het zeer eenvoudig om de borstelringen te monteren. De Waves sluiten moeiteloos 
op elkaar aan en nadat de ringen gefixeerd zijn, kan de wals met grote snelheid roteren.
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Standaard borstelringen – Wave ring 

Type borstel Asgat Diameter borstel PPN Nokken

Borstelring Wave ring 128 mm 500 mm 2,3 mm 1x2

176 mm 500 mm 2,3 mm 1x2

600 mm 2,3 mm 2x2 / 1x2

254 mm 600 mm 2,3 mm 2x2

700 mm 2,3 / 2,7 mm 2x1

750 mm 2,3 mm 2x2

750 mm 2,7 mm 1x2

800 mm 2,3 mm 2x2 / 1x2





Snelwisselsysteem
 
Het snelwisselsysteem is een montagesysteem met bajonetsluiting dat KOTI al decennialang toepast op 
veeg- en onkruidborstels voor veegmachines. Met dit systeem kan iedereen, op locatie én alleen, maar vooral 
snel en eenvoudig een borstel omwisselen of vervangen. Dat levert een aanzienlijke tijd- en geldbesparing op.
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Montage
De snelwisselplaat is direct op de motor-as te monteren en heeft 
bajonetgaten. De borstel is eenvoudig – met de bouten – in de 
bajonetgaten te schuiven. Middels een kleine beweging blijft de borstel 
hangen. Beide handen zijn vervolgens vrij om de bouten vast te draaien. 

Montage plaat
Dankzij de montage plaat van de SW-borstel is de veegborstel direct 
op de snelwisselplaat te monteren. 

Snelwisselplaat
Het systeem bestaat uit een snelwisselplaat met een vaste naaf voorzien 
van draadvanger. De draadvanger voorkomt het indringen van vuil in de 
hydraulische motor. Er is ook een snelwisselplaat zonder naaf verkrijgbaar.
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Slijtdelen
 
Slijtdelen zijn delen van de machine die onderhevig zijn aan slijtage doordat de oppervlakten constant in 
aanraking komen met abrasieve deeltjes. Alle slijtdelen die een langere levensduur dienen, zijn eerst grondig 
gestraald, voordat KOTI ze opnieuw bekleedt. Tijdens die reiniging vindt altijd een controle plaats op eventuele 
slijtage. Indien nodig, werkt men het bij of vervangt men het plaatselijk. Na het vulkaniseren van het natuurrubber 
in de desbetreffende delen, bewerkt men de binnenkant van het rubber, zodat er een homogene oppervlakte 
ontstaat. 
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• Afsluitdeksels
• Slijtstrippen
• Afdichtingen
• Stootdelen
• Manchetten
• Ventilatoren
• Afsluiters

Uniek service ruilsysteem: 

• Ophaaldienst: KOTI haalt de versleten delen op.
• Herstellen/vervangen: KOTI bekleedt de versleten machineonderdelen opnieuw of vervangt deze door    
 nieuwe onderdelen.
• Retour: KOTI levert de nieuwe en/of gerepareerde delen direct af op locatie.
• Servicewagen: alle vervangingsonderdelen zijn op de servicewagens aanwezig.

Opnieuw bekleden van: 
• Zuigmonden
• Zuigbuizen  
• Zuigslangen  
• Tussenstukken 
• Bochten  
• Deflectorplaten 
• Aanslagplaten  
• Afsluitdeksels
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Opnieuw bekleden slijtdeel
Een zuigmond die opnieuw bekleed is, ziet er weer zo goed uit als nieuw. 
De meest milieubewuste keuze is het hergebruiken van onderdelen in 
combinatie met nieuwe natuurrubber bekleding.

Versleten slijtdeel
De afbeelding laat duidelijk zien dat de zuigmond is versleten en toe 
is aan vervanging. Het opnieuw bekleden van de zuigmond is een 
goedkopere optie, dan het aanschaffen van een volledig nieuwe.

Natuurrubber
Een goede kwaliteit bekleding zoals natuurrubber zorgt voor een 
verlenging van de levensduur, minder lawaai, lagere exploitatiekosten 
en minder vervuiling.
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Wegenbouw Kunstgras Land- en tuinbouw



Kunstgras
Voor onderhoud en reiniging van 
kunstgras heeft KOTI diverse 
typen borstels ontwikkeld. 
De borstellatten zijn uitermate 
geschikt om kunstgrasvezels recht 
te trekken, zodat (regen)water 
wegstroomt en het algengroei 
voorkomt. Met KOTI onderwalsen 
is het eenvoudig afval en 
bladeren te verwijderen van 
kunstgrasvelden.

Land- en tuinbouw
KOTI borstels zijn uitermate 
geschikt voor het vegen van 
terreinen, stallen, kassen en 
hallen bij landbouw- en 
tuinbouwbedrijven. De borstels 
zijn eenvoudig vóór of achter een 
tractor te monteren om 
aangekoekt vuil, voerresten en 
modder te verwijderen. Ook zijn 
glazen wanden en daken van 
kassen gemakkelijk met KOTI 
borstels te reinigen.

Wegenbouw
De wegenbouw gebruikt de KOTI 
onderwalsen en borstelringen 
vóór het asfalteren, om de 
oppervlakte c.q. het wegdek te 
reinigen. Zo ontstaat een goede 
schone onderlaag voor een 
gelijkmatig asfalt. De 
veegborstels verwijderen 
vervolgens de asfaltresten.

En veel meer… de 
borsteltoepassingen van KOTI zijn 
oneindig!

Meer over borstels
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Al sinds 1966 produceert KOTI Industrieel en Technisch Borstelwerk BV als enige bedrijf in Nederland alle 
reinigingsborstels volledig in eigen beheer. De productievestigingen Weert (NL) – met circa 80 medewerkers 
– en Hamont-Achel (BE) – met circa 25 werknemers, fabriceren dagelijks grote aantallen kwalitatief 
hoogwaardige borstels. Alles volgens de laatste Europese normen en wet- en regelgeving.

KOTI bestaat ruim een halve eeuw en heeft inmiddels veel reinigingsborstels ontwikkeld en verbeterd. Tot op 
de dag van vandaag houden de borstels, doeltreffend vele openbare ruimtes schoon. De groen- en reinigingssector 
gebruiken de borstels met veel succes. 

Over KOTI 





Naast borstels voor de veeg- en reinigingsindustrie kent KOTI nog veel meer toepassingen in de landscaping-, sport- en 
vrijetijdsbesteding sector, de technische industrie en de vliegveld industrie.

Brushing Solutions

www.koti-eu.com

KOTI Industrieel en Technisch Borstelwerk BV
T +31 (0)495 880 880
E info@koti-eu.com 


