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Ostraňovač plevele KWERN PRO 66 
 

 
 

 

 
 

Odstraňovač plevele od Kwernu je kartáč na plevel s výměnnými kartáčovými hlavami 
s vynikajiícím poměrem výkon/cena. Dlouhé svazky pružných ocelových pásků se flexibilně 
přizpůsobí každé nerovnosti jak u kamenného tak dlážděného povrchu.  
Stroj odstraňuje nežádoucí plevel na chodnících, příjezdových cestách, terasách, 
náměstích, parkovištích a podobných plochách. 
Povrch je čištěn rovnoběžně uloženými ocelovými pásky, takže není škrábán jejich špičkami 
- nečistoty mechy a lišejníky tak odstraníte snadno a efektivně. Plevel rostoucí mezi spárami 
kamenů a dlažby je odstřižen a přebytečné nečistoty jsou odstraněny. 
Stroj je velmi lehce ovladatelný a kartáč má optimalizovanou rychlost, takže materiál 
neodlétá daleko od kartáče daleko. 
Odstraňovače plevele KWERN jsou vyráběny v Dánsku s použitím komponent od evropských 
výrobců. 
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Technický popis odstraňovače plevele Kwern Pro 66: 
 

❖ pracovní šíře - 66 cm 
❖ hmotnost 48 kg 
❖ pohon - motor Briggs & Stratton 500E 
❖ řemenový pohon 
❖ podvozek profesionální - svařovaná silná konstrukce, povrch pozink 
❖ pevná pryžová kola pro lehkou ovladatelnost stroje 
❖ nastavitelná řídítka ve třech polohách + sklopení do transportní polohy 
❖ boční zábrana proti odletu smetků dvojdílná - stavitelná 
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Příslušenství a spotřební materiál: 
 
Zametací hlava vč. šroubů a matic 
 
Svazky standard OCEL (sada 4 ks) 
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