
A gyomnak mindig szezonja van: az útszegélyeket, parkolókat, járdákat, 
tereket vagy sportlétesítményeket évente többször is gyommentesíteni kell. Ez 
önkormányzatokat, vállalkozásokat és magánfelhasználókat egyaránt érint.

Az olyan növényvédőszerek felhasználása, mint pl. a glifozát nem véletlenül 
szigorúan korlátozott. Csak kijelölt területeken használható, sőt sok esetben a 
használata tiltott. A vegyszeres gyomirtás nem feltétlen szükséges.

Egy okos, ugyanakkor környezetkímélő alternatíva a tisztán mechanikus gyom- 
és mohamentesítés WeedHex gyomtalanítóinkkal.

Az AS 50 WeedHex és AS 30 WeedHex gyomtalanító gépeinkkel nem csak a 
növényvédőszerek használatát mellőzheti, hanem sokkal szebb végeredményt 
is elérhet. A vegyszeres gyomirtással elhalnak ugyan átmenetileg a gyomok, de 
a barna maradványok tovább csúfítják és mérgezik környezetünket. Ezzel 
szemben az AS-Motor gyomtalanító gépeink 100%-osan eltávolítják a kihajtott 
gyomot, ráadásul használatukkal elérhetőek olyan helyek is, ahová a nagy 
gépek vagy felépítmények nem férnek. Így gépeink tökéletesen tisztítanak 
útszegélyek mentén, fugák és térburkoló kövek között is.

Ugyanilyen könnyedén tartják tisztán gépeink a parkolókat, gyeprácsos 
felületeket vagy macskaköves tereket. Mindezt úgy, hogy a munkasebességet a 
felhasználó kényelmesen hozzá tudja igazítani a terület  adottságaihoz.

A mechanikus tisztítás előnye, hogy fokozottan védett területeken is gond 
nélkül használható (természetvédelmi, ökológiai védelmi területek).

Parkápolóknak, önkormányzatoknak vagy más professzionális felhasználóknak 
ideális géppark kiegészítés: az AS 50 WeedHex nagyobb egybefüggő sík 
területekre, és az AS 30 WeedHex egyenetlen felületeken vagy falak, padkák 
mentén.
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VEGYSZERMENTES MUNKA

HATÉKONY KŐFELVERŐDÉS VÉDELEM

TÖKÉLETES SZEGÉLYTÍSZTÍTÁS

SZABADALMAZOTT LENGŐKEFÉK

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ KEREKEK

A mechanikus tisztítás előnye, hogy fokozottan védett területeken is gond 
nélkül használható. (természetvédelmi, ökológiai védelmi területek)

A rugalmas kőfelverődésvédő menet közben is hatékonyan megfogja az 
elszabaduló kavicsokat vagy gyommaradványokat, egyúttal tompítja a gép 
zajkibocsátását is. (AS 50)

A gép felépítésének köszönhetően tökéletes szegélytisztítást végezhetünk 
járdaszegélyek és falak mentén is.

Felületek sérülésmentes tisztítása a szabadalmazott lengőkefe rendszerrel. 
(AS 50)

A kerekenként, külön-külön állítható magasságnak köszönhetően dönthető a 
kefe, így alacsonyabban fekvő egyenetlen területeken és fugákból is képes a 
gyomtalanításra, de akár a moha eltávolítására is. (AS 30)
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A képek i l lusztrációk,  a változtatás jogát fenntar tjuk,  nyomdai hibákér t felelősséget nem vállalunk.  
Az AS Motor/ ASMotor/ AS-Motor név és logója, az AS-Motor Germany GmbH & Co. KG védett tulajdona. Az ehhez tartozó képek, 
szövegek és adatok a cég szellemi tulajdonát képezik, melyek csak a cég, vagy importőr írásos engedélyével használhatók.
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Gyűjtőzsák
Dupla kőfelverődés védelem
B&S 4-ütemű motor, 190ccm
Névleges teljesítmény 3,1 kW
Max. teljesítmény 5,5 LE
Munkaszélesség 50cm

AS WeedHex 140

Erőteljes acél körkefe, 
áttételes ékszíjhajtással
4-ütemű OHV motor, 140ccm
Névleges teljesítmény 2,1 kW
Max. teljesítmény 3,3 LE
Munkaszélesség 35cm

AS 30WeedHex 160

Erőteljes acél körkefe, 
áttételes ékszíjhajtással
4-ütemű OHV motor, 140ccm
Névleges teljesítmény 2,1 kW
Max. teljesítmény 3,3 LE
Munkaszélesség 35cm

Keményen a makacs gaz ellen: 
a szabadalmaztatott
lengőkefe-rendszer körkörösen dolgozik 
centrifugális erő szabályozza a kefék 
nyomatékát a talajra

Itt semmi sem mehet „ félre”: 
a rugalmas kőfelverődés 
elleni védőelem, a köveket és a 
kiszedett gazt hirtelen
irányváltásoknál is felfogja

Az AS 30 WeedHex-el falak, 
járdaszegélyek mentén és egyenetlen 
területeken könnyedén eltávolít 
gyomot és mohát

Alacsony súlyának köszönhetően a 
nehezen hozzáférhető, kis 
területeken is könnyen kezelhető. 
Lágyabb felületekre ajánljuk a 
tartozékként kapható műanyag kefét

B&S 4-ütemű motor, I/C DOV motor, 
sznorkel levegőszűrővel kiegészítve 
(AS 30 WeedHex 160)

A robusztus acélkefe és az erőteljes 4-
ütemű motor, még jeges hóeltakarí- 
táshoz is kiválóan alkalmazható. 
Nyáron gyommentesítő, télen „hó- és 
jégmaró”. Lágyabb felületekre ajánl- 
juk a tartozékként kapható műanyag 
kefét
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