
Wilt u milieuvriendelijk, snel en eenvoudig onkruid ver-
wijderen, dan is de Ariens Pro370 de juiste machine voor 
u. Geen gebruik van chemicaliën en meteen resultaat. 
De Ariens Pro370 is de eerste onkruidborstelmachine die 
een zeer laag investeringsniveau combineert met een zeer 
lage kostprijs per m². De Pro370 bestrijdt 
niet alleen alle soorten onkruid, 
algen en mos maar ook 
heeft deze onkruidbor-
stelmachine absoluut de 
beste prijs-kwaliteit ver-
houding in de markt!

Met gepaste trots introduceren 
we drie nieuwe Pro370 
onkruidborstelmachines!

Machine excl. btw € 1152,89
Machine incl. btw € 1395,00

Spatkappen

De optioneel leverbare spatkappen bieden ex-
tra bescherming wanneer de gebruiker steentjes en andere ob-
jecten, die weggeslingerd kunnen worden, over het hoofd heeft 
gezien. Ook minimaliseert deze kap de kans op letsel en schade. 
Dankzij de uitneembare zijkant kunt u nog steeds langs muur, 
trottoirrand of andere objecten borstelen.

In de afgelopen 5 jaar is de onkruidborstelmachine van Ariens uitgegroeid 

tot een van de meest verkochte machines voor milieuvriendelijke onkruid-

bestrijding. Voor het 2019 seizoen heeft de Pro370 er drie nieuwe 
modellen bij gekregen; de Ariens Pro370H (uitgerust met een HONDA 
GCV160 viertakt motor), de Ariens WB370PROY en WB400PROY (beide 
met een YAMAHA AM190 viertakt motor).
Nog steeds is het eigengewicht zodanig verlaagd dat alle 3 modellen als 

lichtste uit de test komen (ruim 10 tot zelfs 12 kilo lichter dan de vergelijk-

bare collega’s). Verder is er veel aandacht besteed aan het gebruikerscom-

fort en bedieningsgemak. Hardstalen, vervangbare slijtnokken beschermen 

de borstelhouder als de borstelelementen niet op tijd vervangen worden.

Voordelen van de Ariens Pro370 ten opzichte van andere manieren 
van onkruidbestrijding zijn o.a:
• Milieuvriendelijk.
•  Direct resultaat.
•  Te gebruiken bij ieder weertype.
•  Ook de voedingsbodem wordt verwijderd.
•  Lage aanschaf- en borstelprijs.
•   In tegenstelling tot een bestrijding met chemicaliën kan de
 machine ook gebruikt worden in een niet-groeizame periode.
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Voordelen van de Pro370 ten opzichte van
andere manieren van onkruidbestrijding zijn o.a.:

• Milieuvriendelijk en direct resultaat.
• Zeer laag eigengewicht.
• Te gebruiken bij ieder weer type.
• Ook de voedingsbodem wordt verwijderd.
• Lage aanschaf- en borstelprijs.
•  In tegenstelling tot een bestrijding met chemicaliën kan de  

machine ook gebruikt worden in een niet groeizame periode.

Standaard is de Pro370 o.a. uitgevoerd met:

• Borstelhouder met 6 losse segmenten en snelwisselsysteem.
• Sleutel voor snelwisselsysteem.
•  Trillingsdempers in de borstelaandrijving verhogen het bedieningscomfort, tevens 

verlagen zij de trillingen in de gehele machine.
•  Borstelkoppeling, als u de duwboom loslaat stopt de borstel maar niet de motor, u 

hoeft dus niet steeds de machine opnieuw te starten.
• Een in hoogte verstelbare en opklapbare duwboom.
•  Reductiekit, verlaagt het borsteltoerental wat het wegslaan van steentjes en 

dergelijke vermindert. Tevens reduceert het de trillingen.
• Motortoerental en dus ook het borsteltoerental zijn vanaf de duwboom te regelen.
• Zijdelings verstelbare borstelkop.
• Spatlap onder de machine.
•  675 EXI Briggs & Stratton, HONDA GCV160 of YAMAHA AM190 viertaktmotoren

ArienS onkruidborStelmAchine

MODEL PRO370 PRO370H WB370PROY WB400PROY

MOTOR 675 EXI Briggs & Stratton HONDA GCV160 YAMAHA AM190 YAMAHA AM190

MAx. wERkBREEDTE 370 mm 370 mm 370 mm 400 mm

gEwIchT 35 kg 36 kg 37 kg 37,5 kg

BORSTELkOp zijdelings zwenkbaar zijdelings zwenkbaar zijdelings zwenkbaar zijdelings zwenkbaar

pRIjS
€ 1.152,89 excl. btw.
€ 1.395,00 incl. btw

€ 1.152,89 excl. btw.
€ 1.395,00 incl. btw n.t.b. n.t.b.

pRIjS SET BORSTELS (6 STukS) € 18,18 excl. btw. € 22,00 incl. btw

pRIjS SpATkAp gESLOTEn € 161,16 excl. btw. € 195,00 incl. btw

pRIjS SpATkAp 90º € 74,38 excl. btw. € 90,00 incl. btw


