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Comac is wereldwijd één van de belangrijkste 
marktspelers als het gaat om reinigingstechniek. 
Volgens Frans-Jaap Moree, verkoper bij Wim van 
Breda, komen de reinigingstak en onkruidtak 
steeds dichter bij elkaar. Moree: ‘We zien de laatste 
tijd dat deze twee werkzaamheden worden geïn-
tegreerd. De hoofdreden hiervoor is dat vegen 
steeds meer als een belangrijke factor wordt 
gezien bij onkruidbeheersing. Goed en frequent 
vegen reinigt niet alleen, maar houdt de boel ook 
vrij van onkruid. De nieuwste Comac CS140 T is 
daarvan een mooi voorbeeld: een zelfrijdende 
machine die takken verkleint en stenen en ander 
straatvuil verpulvert. Comac hanteert het zoge-
heten twin action systeem, waarbij borstels aan de 
voorzijde het straatvuil geleiden naar een centraal 
gepositioneerde rolborstel met een werkbreedte 
van 140 cm. In combinatie met de vacuümwerking 
van de ventilator zorgt deze centrale rolborstel 

ervoor dat het straatvuil en stof in een aanzuigu-
nit terechtkomen, waar het vuil door een rotoras 
fijngemalen wordt. Volgens Wim van Breda wordt 
hiermee zo’n 100.000 liter water per jaar bespaard, 
een besparing oplevert op de kosten voor water en 
een aanzienlijk bedrag voor vuilstort. Het waterver-
bruik van een Comac-veegmachine beperkt zich 
tot de optionele watersprinklers op de frontbor-
stels of de hogedrukreiniger.

Kersten Weedo
Het tweede ‘nieuwtje’ dat meegaat naar de beurs, 
is de vernieuwde Kersten Weedo: een compleet 
nieuw ontwikkelde eenassige onkruidborstel, 
waarbij bedieningsgemak en werkcapaciteit de 
belangrijkste uitgangspunten zijn. Het is een 
compacte onkruidborstel met een lichtgewicht 
constructie, speciaal ontwikkeld voor kleinere 
oppervlaktes. Tot slot neemt Wim van Breda van 

fabrikant Reform de nodige nieuwe machines mee 
op het gebied van maaitechniek, zoals de Reform 
RM18, een eenassige maaier die speciaal ontwik-
keld is voor het maaien van hellingen en het wer-
ken in slecht begaanbare gebieden.
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Wim van Breda BV neemt naar de Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg maar liefst drie nieuwtjes mee. Als officiële importeur en dealer van het 

veegmachinemerk Comac nemen ze de gloednieuwe Comac CS140 T mee, een zelfrijdende veegmachine voor zowel reiniging als onkruidbeheersing. 

Daarnaast neemt de Gelderse dealer de gloednieuwe Kersten Weedo mee naar de beurs, een nieuw type eenassige onkruidborstel. Tot slot laat Wim van 

Breda de nodige nieuwe machines op het gebied van maaitechniek van fabrikant Reform zien.
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