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Prontec zorgt dat wat kunstgras 
mooi maakt, mooi blijft.
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Prontec 

Kunstgras wint enorm aan populariteit en neemt 
steeds vaker de plaats in van natuurgras. Wij zagen 
al snel de kwaliteit en uitstraling, en daarmee de 
meerwaarde van kunstgras toenemen, en zijn ons al 
in een vroegtijdig stadium hierin gaan specialiseren. 
Met de opgedane kennis mogen wij ons inmiddels 
gerust kunstgras experts noemen. Kunstgras en alles 
wat daarmee samenhangt blijft ons boeien. Vandaar 
dat wij onze ervaringen gebruiken om na te denken 
over praktische benodigdheden bij de aanleg en het 
onderhoud. Jaren praktijkervaring leerde ons, dat er 
in de kunstgraswereld, geen effectieve mogelijkheid 
bestond om goed te reinigen. Wij willen apparatuur 
kunnen inzetten die het resultaat blijvend verbeteren 
en de uitstraling van kunstgrasvelden handhaven. 
En als wij in ons werk tegen operationele problemen 
aanlopen en er is op dat vlak niets voorhanden, dan 
ontwikkelen we deze machines gewoon zelf.

TopKeeper PRO

Kunstgras vergt weinig onderhoud en is daarom een 
ideaal alternatief voor natuurgras. Toch krijgt ook 
kunstgras te maken met mosvorming en onkruid. 
Prontec heeft hiervoor de reinigingsmachine  
Topkeeper Pro ontwikkeld.

De TopKeeper Pro is licht, handig in gebruik en 
wendbaar. Door de roterende beweging harken de 
pinnen het vuil, mos en onkruid uit het kunstgras. 
De pinnen buigen mee, waardoor schade aan het 
kunstgras wordt voorkomen. De TopKeeper Pro is 
monteerbaar op ieder merk – type bosmaaier met 
een mesopname met haakse overbrenging.

Andere producten:    
Andere handige tools:

De Topkeeper Pro is 
speciaal ontwikkeld om 
grondig onderhoud te 
kunnen uitvoeren aan 
kunstgras. Betaalbaar, 
gemakkelijk in gebruik en 
tijdbesparend. 

Kunstgras transport kar

Voor het gemakkelijk en wendbaar transporteren van 
kunstgras rollen of andere lange materialen. Hoog 
draagvermogen, lage construktie en een stabiele lig-
ging van de rol. Transportvermogen tot 600 kg gewicht.

Wilt u deze kar in werking zien? Scan de QR code.

   
 

Borstelmachine

Krachtige electrische machine voor het inborstelen 
van het infill zand bij aanleg en/of het onderhoud van 
kunstgras. De motor is dicht bij de borstel bevestigd 
wat meer stabiliteit geeft en de prestaties bevorderd.

Wilt u de machinein werking zien? Scan de QR code.
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TopKeeper Pro is ideaal voor moeilijk bereikbare 
oppervlaktes,  zoals onder speeltoestellen, hoekjes 
in de tuin. Maar ook voor multifunctionele sportvel-
den, rondom obstakels of golfterreinen. 

Bespaar veel tijd met de eenvoudig te monteren kop 
op een bosmaaier. Om u een idee te geven, bij zwaar 
verontreinigd kunstgras kunt u ca. 40 m2/ uur reini-
gen, bij licht verontreinigd kunstgras: ca. 60 m2/ uur. 

Wilt u de Topkeeper Pro in werking 
zien? Scan de QR code.

Werkzaam in de kunstgrasbranche?

Dan hebben we verschillende tools voor u die vanuit de praktijkervaring  ontwikkeld zijn. Neem voor meer 
informatie contact met ons op.


