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De KOTI Groep

KOTI hoofdkantoor en fabriek te Weert (Nederland).

In de vijftig jaar sinds haar oprichting in 1966 heeft KOTI zich ontwikkeld tot een concern met internationale 
vestigingen en een wereldwijde reputatie, waardoor de naam ‘KOTI’ inmiddels synoniem staat voor het meest 
uitgebreide assortiment van borstels binnen Europa. 

Vestigingen
Bij de KOTI Groep werken circa 900 medewerkers verspreid over 14 vestigingen. Het hoofdkantoor met 
productiefaciliteiten is gevestigd in Weert, waarna 11 zelfstandige productievestigingen en 2 verkoopkantoren 
binnen Europa de groep compleet maken. Bovendien heeft de KOTI Groep wereldwijd meerdere verkooppartners, 
waaronder in Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Azië.

Productie en expertise
Voor het voorspoedig oplossen van uw specifieke productieprobleem halen wij ideeën uit onze jarenlange 
ervaring én gebruiken wij de grote diversiteit halffabricaten die wij op voorraad hebben. Daarmee kunnen we 
iedere gewenste borsteluitvoering en -constructie op maat samenstellen. Onze jarenlange expertise is ontstaan 
door het produceren van meer dan 1 miljoen type borstels.

Naast een divers en kwalitatief hoogwaardig assortiment staat betrouwbaarheid voorop. Het zijn essentiële 
onderdelen van ons bedrijfsbeleid, dat daarnaast is afgestemd op service en duurzame betrekkingen. 





Toegevoegde waarde

Onze borstels worden gebruikt in allerlei branches. Het productassortiment omvat dan ook een uitgebreide 
selectie van industriële en technische borstels, die zowel standaard als klant specifiek als uit een diversiteit van 
materialen geproduceerd kunnen worden. Uitgangspunt is steeds om met onze borstels waarde toe te voegen 
aan het productieproces. In talloze processen spelen borstels vaak een onopvallende maar essentiële rol. 
Vrijwel overal waar producten of materialen behandeld moeten worden, treft u ze aan. 

Voordelen van onze borstels
• Veelzijdig inzetbaar en bieden een flexibele oplossing voor vaak complexe industriële processen.
• Verbeteren, versnellen en optimaliseren van diverse productieprocessen.
• Voorkomen productiestoringen en vermindering van stilstand.
• Behandelen producten en materialen met zorg. 
• Er zijn vele typen borstels en materialen mogelijk, waardoor wij u altijd de juiste oplossing kunnen bieden.   

Op de volgende pagina’s vindt u nagenoeg alles wat u moet weten over al onze borstels en hun toepassingen. 
Omdat de mogelijkheden van borstels haast onbeperkt zijn, kan het voorkomen dat u de juiste borstel voor uw 
productieprobleem niet terugvindt in deze brochure. Aarzel in dat geval niet om contact op te nemen met onze 
medewerkers, zij kunnen u deskundig adviseren in het kiezen van de juiste toepassing, vorm en materiaal. 
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Waar u zich ook bevindt, wij leveren onze producten wereldwijd. 
Hiervoor werken wij nauw samen met vakkundige partners in vele 
landen, die u helpen de juiste borstelkeuze te maken.

De KOTI Groep levert wereldwijd

KOTI Groep

KOTI Industrieel en Technisch Borstelwerk BV

KOTI Productievestigingen

KOTI Verkoopkantoren

Wenst u een afspraak te maken met een van onze technische 
adviseurs of bent u op zoek naar een verkoopkantoor in uw land? 
Aarzel niet om contact met ons op te nemen. De contactgegevens 
vindt u op de achterzijde van deze brochure. Onze deskundige 
medewerkers helpen u graag verder.

ISO-Certificaat
In 1993 was KOTI een van de eerste borstelfabrikanten met een ISO 9002 certificaat. 
Tegenwoordig behoren we met ISO 9001 tot de Europese top van borstelleveranciers  
voor industriële processen. Door de juiste afstemming tussen organisatie, ontwikkeling  
en productie verzekeren wij klanten van een hoog kwaliteitsniveau op onze producten.
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Wij leveren borstels aan een breed scala van branches en kent de specifieke behoeften van de meest uiteenlopende 
sectoren. Ook de uwe!

Borstels en branches

Agricultuur
Vliegvelden & winteruitrusting
Automobielindustrie
Bouw & constructie
Keramische industrie
Chemicaliën
Transportbanden voor allerlei industrieën
Deuren, poorten & ramen
Grondverzetmaterieel
Elektronica
Energie
Machinebouw
Milieu & dierenwelzijn
Voedings- & drankenindustrie
Industrie algemeen

Landscaping, sport & vrijetijdsbesteding
Metaalindustrie
Verpakkingsmachines & folieproductie
Papierindustrie & grafische industrie 
Farmaceutische & cosmetica
Plastic verwerking
Ruwe grondstoffen
Walswerk
Rubberbewerking
Plaatbewerking (staal)
Veeg- & reinigingsindustrie
Textiel & kleding
Staaldraadindustrie
Hout- & meubelindustrie
Werktuigbouwindustrie (hand & machines)
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UNLIMITED 
POSSIBILITIES
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De KOTI Groep weet uit ervaring dat elke markt zijn specifieke behoeften heeft en biedt daarom een totaalpakket 
aan borstels voor allerlei toepassingen. Van het standaard assortiment tot klant specifieke borstels, onze medewerkers 
adviseren de juiste borstel die uw doelstelling realiseert. Het volgende overzicht geeft een indruk van alle 
toepassingen en mogelijkheden.

Borstels en toepassingen

• Aandrukken
• Aanvoeren
• Afdekken
• Afdichten
• Afleiden
• Afremmen
• Afstoffen
• Antistatisch maken
• Begeleiden
• Bepoederen
• Bestrijken
• Bevochtigen
• Borstelen
• Doseren
• Dragen
• Drogen
• Esthetisch afwerken

• Etiketteren
• Fixeren
• Geleiden
• Geluiddemping
• Glaceren
• Gladmaken
• Glijden
• Insmeren
• Invoeren
• Klimaatbeheersing
• Matteren
• Oliën
• Onkruid verwijderen
• Ontbramen
• Ontroesten
• Oppakken
• Oppervlakken afwerken

• Opruwen
• Opzetten
• Polijsten
• Positioneren
• Reinigen
• Schillen
• Schuren
• Sneeuwruimen
• Sorteren
• Strekken
• Strooien
• Structureren
• Tegendrukken
• Tochtwering
• Transporteren
• Vegen
• Verdelen

•  Verwijderen van kalkaanslag
•  Verwijderen van straalresten
• Vouwen
• Vuil afnemen
• Wassen

…en nog veel meer!
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Borstelwalsen gestanst worden voor diverse 
toepassingen gebruikt, waaronder wassen en 
transporteren.

KOTI BORSTELS HOOFDSTUK14

WE’RE ON 
A ROLL
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Voordelen
•  Optimale flexibiliteit in 

borstelbezetting.
•  Grote keuze in vulmaterialen.
•  Meest gangbare diameters en 

afmetingen standaard uit voorraad 
leverbaar.

• Geschikt voor vele toepassingen in 
verschillende branches.

Toepassingen
Aandrukken, afremmen, afstoffen, bepoederen, bestrijken, bevochtigen, 
borstelen, drogen, etiketteren, glaceren, gladmaken, insmeren, matteren, oliën, 
ontbramen, ontroesten, polijsten, reinigen, schillen, schuren, strekken, strooien, 
structureren, transporteren, vouwen, wassen… en nog veel meer!

Onze borstelwalsen gestanst kenmerken zich door hoge kwaliteit en een 
uitstekende prijs-prestatieverhouding. Deze borstels bieden een economisch 
aantrekkelijke en efficiënte oplossing voor een veelheid aan toepassingen.  
Door de vele combinatiemogelijkheden van vulmateriaal, borstelbezetting en 
dichtheid bieden de borstelwalsen vrijwel overal uitkomst.

Borstelwalsen gestanst
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Bij de borstels halve schaal zijn diverse 
boorpatronen en bezettingen mogelijk.

THE PERFECT 
FIT
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De borstels halve schaal zijn de flexibelere uitvoering van de traditionele 
borstelwals. Omdat deze borstelwalsen opgebouwd zijn uit twee halve schalen, 
kunnen ze eenvoudig op de borstelkern gemonteerd worden. Dit borsteltype is 
vooral geschikt wanneer de borstels veelvoudig verwisseld moeten worden. 

Toepassingen 
Aandrukken, afremmen, afstoffen, bepoederen, bestrijken, bevochtigen, 
borstelen, drogen, etiketteren, glaceren, gladmaken, insmeren, matteren, oliën, 
ontbramen, ontroesten, polijsten, reinigen, schillen, schuren, strekken, strooien, 
structureren, transporteren, vouwen, wassen… en nog veel meer!

Voordelen 
• Geringe stilstand van de machine 

omdat de borstelkern tijdens de 
borstelwisselingen in de machine 
kan blijven. De as hoeft niet 
uitgebouwd te worden. 

•  Eenvoudige montage en 
demontage.

•  Tijd- en kostenbesparend.

•  Ruime keuze uit vulmateriaal, 
kwaliteit en dichtheid van het 
boorpatroon; de borstel kan  
per schaal aangepast worden.

Borstels halve schaal
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OH
SNAP
De Quick Snaps zijn in veel verschillende 
vulmaterialen en dichtheden verkrijgbaar.
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De Quick Snap borstel is een ware revolutie op het gebied van montage en 
demontage van borstelwalsen. Door de vertanding grijpen de verschillende 
borstelsegmenten moeiteloos in elkaar zodat een egaal borsteloppervlak ontstaat. 
De Quick Snap borstels zijn zonder speciaal gereedschap binnen enkele minuten  
te (de-)monteren en eenvoudig met eindringen op de borstelkern vast te zetten. 
Tevens zijn de borstels zo geconstrueerd dat ze zowel links- als rechtsdraaiend 
gebruikt kunnen worden. 

Toepassingen
Aandrukken, afremmen, afstoffen, bepoederen, bestrijken, bevochtigen, 
borstelen, drogen, etiketteren, glaceren, gladmaken, insmeren, matteren, oliën, 
ontbramen, ontroesten, polijsten, reinigen, schillen, schuren, strekken, strooien, 
structureren, transporteren, vouwen, wassen… en nog veel meer!

Voordelen 
• Snel en eenvoudig vervangen van 

versleten Quick Snap borstels: ook 
mogelijk om alleen één segment of 
enkele segmenten van een hele 
wals te vervangen.

• De as van de borstel kan steeds 
opnieuw gebruikt worden.

• Geen speciaal gereedschap of 
technische aanpassingen nodig.

• Het systeem kan gecombineerd 
worden met vrijwel alle typen 
borstelwalsen en kernen.

• Zeer sterke constructie en 
krachtoverdracht zonder dure 
verbindingen.

• Besparing op voorraad en 
magazijnruimte dankzij de losse 
elementen.

Quick Snap borstels
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De flexibele borstellat van kunststof volgt 
naadloos elk gewenst profiel.

WE’LL BE  
YOUR GUIDE
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Onze borstellatten kunnen in een verscheidenheid aan situaties zeer effectief 
worden ingezet om productieprocessen te optimaliseren. Deze veelzijdigheid is 
te danken aan de enorme keus en combinaties aan vormen en materialen. Zo 
kunt u voor de kern van de borstellat kiezen uit houten, metalen (roestvrij staal, 
staal, aluminium) en kunststof uitvoeringen. Ook voor het vulmateriaal zijn er 
verschillende opties, variërend van staaldraden tot dierlijke haren en diverse 
kwaliteiten kunststof vezels. 

Toepassingen
Afdichten, afremmen, afstrijken van producten, begeleiden en transporteren van 
gevoelige en/of breekbare producten, borstelen, opruwen, reinigen, verdelen… 
en nog veel meer!

Voordelen 
• Vezelinplanting standaard op 90°, 

afhankelijk van de toepassing ook 
onder een andere hoek verkrijgbaar.

• Eenvoudige montage en demontage.
• Snelle vervanging mogelijk dankzij 

het C-profiel.

Borstellatten
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Onze borstelplaten zijn uitermate geschikt 
voor het transporteren en beschermen  
van producten.

SAFETY  
FIRST
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Deze borstelvariant is uitermate geschikt voor het ondersteunen en transporteren 
van uiteenlopende producten. Het standaard draagvermogen van onze 
borstelplaten is 500, 1250 of 2000 kg massa per m². Echter door de juiste 
materiaalkeuze en bezetting kan dit zo worden aangepast dat de plaat het 
door u gewenste productgewicht kan dragen. Borstelplaten zorgen voor een 
goede ondersteuning van uw producten waardoor kans op beschadiging wordt 
voorkomen en het productiegeluid wordt gedempt. Ook voor logistiek bieden 
de platen een goede ondersteuning ten behoeve van een veilig transport en 
ongeschonden aflevering van uw producten. 

Toepassingen
Aandrukken, begeleiden, borstelen, geluiddemping, ondersteunen, reinigen, 
transporteren… en nog veel meer!

Voordelen 
• Geschikt voor het verplaatsen van 

zowel grote, zware als ook delicate 
producten.

• Bijna onbeperkte 
transportmogelijkheden van 
producten of vormen.

• Geluiddempend.

• Perfecte oplossing voor het 
transporteren van elementen over 
een grote afstand.

• Optimale bescherming van 
producten tegen beschadigingen 
tijdens het transporteren.

Borstelplaten
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De borstelriem V-snaar reinigt 
productoppervlakken grondig en efficiënt.

WE ARE NOT AFRAID  
TO GET DIRTY
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De borstelriem V-snaar is perfect inzetbaar bij reinigingswerkzaamheden aan 
verschillende productoppervlakken maar is ook geschikt voor het transporteren 
en begeleiden van kwetsbare producten. Afhankelijk van de breedte wordt de 
riem uitgevoerd met één of meerder borstelrijen, terwijl de lengte bepaalt of 
extra ondersteuning nodig is om de borstelriem goed te kunnen positioneren.  
Dit borsteltype is bestand tegen olie, vet, stof, vuil, tocht en diverse chemicaliën 
en is daarom inzetbaar bij zwaardere werkzaamheden.

Toepassingen
Afremmen, geluiddemping, ondersteunen, reinigen, transporteren, verdelen…  
en nog veel meer!

Voordelen 
• Leverbaar op bijna alle standaard 

V-snaren.
• Gemakkelijk te monteren en 

demonteren.
• Passende poelies kunnen op 

aanvraag bij de borstel worden 
geleverd.

• Geschikt voor het transporteren van 
kwetsbare producten.

• Zowel eindloos als op de rol 
leverbaar.

• Geschikt voor kleine 
maatvoeringen.

• Kan axiaal ten opzichte van het  
te borstelen product opgesteld 
worden.

Borstelriemen V-snaar
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De borstelriem plat kan voorzien worden van 
zowel een dichte als een open bezetting.

A GREAT  
CATCH
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De kern van de borstelriem plat bestaat uit chroomleder en kan eventueel 
versterkt worden met kunststof voor een meer vormvaste uitvoering die een 
grotere breedte toestaat. Bovendien kan aan de onderzijde met stuursnaren 
worden gewerkt. Een verschil met de borstelriem V-snaar is de borstelbezetting: 
bij de borstelriem plat kan deze dichter en voller zijn. Dit maakt deze borstel 
beter geschikt voor het ondersteunen en transporteren van producten. 

Toepassingen
Afremmen, geluiddemping, ondersteunen, reinigen, transporteren, verdelen… 
en nog veel meer!

Voordelen 
• In vele lengtes en breedtes 

verkrijgbaar.
• Aan de onderzijde kunnen 

stuursnaren gemonteerd worden.
• Vele mogelijkheden in 

borstelbezetting.
• Kan axiaal ten opzichte van het te 

borstelen product opgesteld worden.
• Inzetbaar bij zwaardere 

werkzaamheden.

Borstelriemen plat

KOTI BORSTELS 27Borstelriemen plat



De borstelriem getand wordt geproduceerd 
met een kern van polyurethaan.

WE HAVE  
A CLEAR VISION
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De borstelriem getand wordt aangedreven met tandriemschrijven en hoofdzakelijk 
toegepast om producten te positioneren en over te nemen. Het grote voordeel 
van deze borstelriem variant is de timing. Omdat de riem over getande poelies 
loopt, ontstaat er geen slip en kan de omloopsnelheid, die op kan lopen tot  
6 m/s, nauwkeuring ingesteld worden. De bezettingsdichtheid is bij dit type 
borstel beperkt omdat enkel op de bovenzijde van de riem beperkte ruimte 
beschikbaar is voor borstelvezels. De borstelriem getand heeft daarom altijd 
een relatief open bezetting. 

Toepassingen
Afremmen, geluiddemping, ondersteunen, positioneren, reinigen, transporteren, 
verdelen… en nog veel meer!

Voordelen 
• Omloopsnelheid kan nauwkeurig 

worden ingesteld.
• U bent verzekerd van een juiste 

timing.
• Slip wordt voorkomen.
• Passende poelies kunnen op 

aanvraag bij de borstel worden 
geleverd.

• Kan axiaal ten opzichte van het te 
borstelen product opgesteld worden.

• Inzetbaar bij zwaardere 
werkzaamheden.

Borstelriemen getand
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Dankzij de losse schakels is bijna iedere 
gewenste lengte en breedte verkrijgbaar.

CHAINGE
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De meest flexibele variant van onze borstelriemen is de Quick Chain. Dit 
multifunctionele systeem transporteert zowel kwetsbare als robuuste producten 
horizontaal, verticaal en onder een hoek. De losse schakels, waaruit de Quick 
Chain is opgebouwd, kunnen samengevoegd worden tot een borstelriem in 
bijna iedere gewenste lengte en breedte. Deze borstelriem garandeert een 
schadevrij, geluidsarm en efficiënt transport van uw producten. 

Toepassingen
Afremmen, geluiddemping, ondersteunen, reinigen, transporteren…  
en nog veel meer!

Voordelen 
• In te zetten bij zowel horizontaal  

en verticaal transport als transport 
onder een hoek.

• Geschikt voor transport van vele 
soorten goederen en producten.

• Verkrijgbaar in bijna iedere 
gewenste lengte en breedte.

• Besparing op voorraad en 
magazijnruimte dankzij de losse 
elementen.

Borstelriemen Quick Chain
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De Quick Seal borstel is uitermate geschikt 
voor het afdichten van diverse vormen. 

SEAL IT  
TO BELIEVE IT
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De Quick Seal is een flexibele borstelstrip die zich dankzij het flexibele profiel 
moeiteloos aan iedere vorm aanpast. Een aantal van de meest voorkomende 
toepassingen van deze borstel zijn afdichten, begeleiden, afstrijken, afremmen 
en aandrukken. De Quick Seal wordt standaard geleverd op rollen van 25 meter, 
maar op aanvraag zijn ook andere lengtes mogelijk. U knipt of snijdt zonder 
verspilling eenvoudig de borstelstrip op de gewenste lengte af en monteert deze 
vervolgens via één van de diverse montagemogelijkheden: schroeven, lijmen, 
dubbelzijdige kleefband of met klemprofiel, waarbij de flexibele kern over een 
rand wordt geschoven. 

Toepassingen
Aandrukken, afdichten, afremmen, afstrijken, begeleiden… en nog veel meer!

Voordelen 
• Zeer flexibele borstel die moeiteloos 

iedere vorm volgt.
• Volledig gemaakt van duurzaam en 

hoogwaardig thermoplastisch rubber.
• UV-, ozon en chemicaliënbestendig
• Gemakkelijke en snelle montage.
• Zelf op maat te knippen vanuit een 

speciale opening in de doos.

• Besparing op voorraad en 
magazijnruimte dankzij de platte 
achtkantige, stapelbare doos.

Quick Seal borstels
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De borstelstrippen reinigen, nemen vuil af, 
verwijderen restmateriaal en stoffen af. 

STRIPPED DOWN  
TO PERFECTION
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De borstelstrippen zijn zeer veelzijdig en leverbaar in vele varianten. Eén van 
de meest gebruikte toepassingen is de tochtstrip, die wordt gebruikt om ramen, 
deuren, garagepoorten, machines en ruimtes af te dichten tegen tocht, licht, stof 
en vuil. Hier zijn ze uitstekend voor geschikt dankzij de borstelvezels die zich 
vrij kunnen bewegen, waardoor de strippen de eigenschap hebben zich aan te 
passen aan oneffenheden in vloeren en wanden. Daarnaast leveren wij onder 
andere varianten die dankzij een vleugelprofiel en een zeer smalle uitvoering 
toe te passen zijn als afdichtingsband. Borstelstrippen zijn standaard leverbaar 
in vele uitvoeringen, maar u kunt ook bij ons terecht voor maatwerk. 

Toepassingen
Afdichting, afstoffen, esthetische afwerking, klimaatbeheersing, preventie van 
ongedierte en insecten, reinigen, vuil afnemen… en nog veel meer!

Voordelen 
• Diverse afdichtingsmogelijkheden.
• Inzetbaar bij oneffen montage-

vlakken voor een volledige 
afdichting.

• Uit voorraad leverbaar.

Borstelstrippen
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Zeer gebruikersvriendelijke montage en 
demontage van de rechte borstelstrippen 
dankzij het inschuifsysteem.

IT’S WHAT’S ON THE OUTSIDE  
THAT MATTERS
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Onze stripborstelwalsen zijn uniek, gemakkelijk te gebruiken en een zeer zuinig 
borstelsysteem: u schaft slechts éénmalig de kern aan en vervangt vervolgens 
zelf de bijbehorende borstelstrippen na slijtage. Bovendien zorgt de robuuste 
constructie er voor dat de wals probleemloos functioneert in alle omstandigheden. 
De stripborstelwalsen zijn verkrijgbaar in drie soorten kernen: een stalen of RVS 
kern met axiale gleuven en een lichtgewicht aluminium kern met horizontale 
gleuven. Dit borsteltype is bijzonder geschikt voor transportbandreiniging dankzij 
de open borstelconstructie. Deze constructie voorkomt de opbouw van restmateriaal 
en verstoppingen, die voor kunnen komen bij bandafschrapers.

Toepassingen
Afstoffen, bepoederen, coaten, insmeren, oliën, reinigen, reinigen van 
transportbanden, strooien, vuil afnemen… en nog veel meer!

Voordelen 
• Hoge rotatiesnelheid.
• Lange levensduur.
• De borstelstrippen zijn eenvoudig 

en zonder demontage van de kern 
te vervangen.

• Minder onderhoud.

• Vermindering van storingen bij en 
verhoging van de levensduur van 
transportbanden.

Stripborstelwalsen
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Bij de borstelstrippen gewikkeld worden de 
haren naar binnen gewikkeld waardoor 
onder andere machineonderdelen naadloos 
afgedicht kunnen worden.

LET’S WRAP  
IT UP
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Een variant in de categorie borstelstrippen zijn de borstelstrippen gewikkeld. Bij 
dit borsteltype zorgt de wikkeling van het metalen profiel ervoor dat de borstelharen 
zich aan de binnenzijde van de ring bevinden. De uitsparing die hierdoor wordt 
gecreëerd biedt een uitkomst voor vele toepassingen, zoals het reinigen van kabels 
bij het oprollen of het volledig afdichten van astappen van machines tegen stof 
en vuil. Doordat de bezetting, waarbij de vezeldikte en haarlengte in iedere 
gewenste uitvoering mogelijk zijn, kan het profiel en vulmateriaal worden 
aangepast op de door u gewenste toepassing. Daarnaast kunnen de strippen 
gewikkeld worden tot één enkele wikkeling, één ring of een volledige spiraal. 

Toepassingen
Afdichten, begeleiden, esthetische afwerking, klimaatbeheersing, preventie 
tegen ongedierte en insecten, reinigen… en nog veel meer!

Voordelen 
• Vele toepassingen mogelijk dankzij 

de uitsparing.
• Vormvrijheid: van één enkele 

wikkeling tot één volledige spiraal.
• De borstelharen kunnen naar iedere 

gewenste lengte of vorm worden 
gesneden.

• Naadloze aansluiting  
van de uiteinden.

Borstelstrippen gewikkeld
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Onze antistatische borstels worden onder 
andere gebruikt in de productie van papier, 
telefonie en computers.

DON’T BE  
SO STATIC
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Statische lading is een veelvoorkomend probleem dat in industriële 
productieprocessen vaak onvermijdelijk is. Storingen als gevolg van statische 
lading zijn kostenverhogend en vertragen de productie. Onze antistatische borstels 
zorgen ervoor dat de lading continu afgevoerd wordt zodat vertragingen en hoge 
kosten voorkomen worden. Deze borstelvariant wordt veel gebruikt in onder andere 
kopieermachines, geldautomaten, snijmachines, drukpersen, lamineermachines 
en papierkartonnage. 

Toepassingen
Statische lading afleiden, beheersen, geleiden… en nog veel meer!

Voordelen 
• Het vulmateriaal slijt niet of 

nauwelijks en maakt geen krassen.
• Maximale afvoer van statische 

lading.
• Hoogwaardige aluminium 

borstelkern.
• Standaard in diverse haarlengtes 

en -diktes uit voorraad leverbaar.

• Korte levertijd.
• De aluminium houder kan 

desgewenst voorzien worden van 
bevestigingsgaten of -sleuven.

Antistatische borstels 
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Spiraalborstels enkelband kunnen gemaakt 
worden met een uiterst dichte borstelbezetting.

YES  
I’M FULL
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De spiraalborstels enkelband hebben, zoals de naam verraadt, een 
spiraalvormige bezetting. Dankzij de slimme constructie van de borstelbezetting 
is deze bijzonder vol en gelijkmatig, wat dit borsteltype bijvoorbeeld geschikt 
maakt om volledig streepvrij te reinigen. Bovendien betekent een volle bezetting 
een lange levensduur van de borstel. De bezetting van de spiraalborstel 
enkelband is zowel inwendig als uitwendig te wikkelen en loopt uiteen van 
nylon en glasvezel tot paardenhaar, messing en gegolfd staal. Zo kunt u niet 
alleen de dichtheid maar ook de bezetting zelf, afhankelijk van de gewenste 
toepassing, bepalen. 

Toepassingen
Bevochtigen, invetten, lijmen, ontbramen, ontroesten, ontvetten, polijsten, 
reinigen, schuren, veredelen, wassen… en nog veel meer! 

Voordelen 
• Lange levensduur.
• Buitengewoon veelzijdig in 

toepassing en borstelbezetting.
• Zowel open als dichte bezetting 

mogelijk.
• Geschikt voor hoge rotatiesnelheden.

• Gemakkelijke montage en 
demontage.

• Relatief kleine diameters 
verkrijgbaar (inwendige diameter 
vanaf 5 mm mogelijk).

Spiraalborstels enkelband
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De spiraalborstel dubbelband komt tot zijn recht 
bij zwaardere toepassingen, zoals het ontbramen 
en schuren van grote metalen onderdelen.

WE PLAY  
A BIG ROLL

KOTI BORSTELS44 Spiraalborstels dubbelband



De spiraalborstel dubbelband is ontwikkeld op basis van ervaring met de 
enkelband en is technisch een zeer uitgekiende constructie. Deze borstelvariant 
komt dan ook tot zijn recht in technisch complexere situaties, zoals daar waar 
hoge eisen worden gesteld aan de dichtheid van de bezetting, bij toepassing 
van zware en harde borstelvezels en bij hoge rotatiesnelheden. Tevens is de 
dichtheid van de borstelbezetting dankzij de constructie goed te doseren.  
De spiraalborstel dubbelband kan samengesteld worden uit allerlei vulmaterialen 
(van fijne tot zeer zware staaldraden of kunststofvezels) waarbij de klemming 
van de haren steeds gewaarborgd blijft. 

Toepassingen
Bevochtigen, invetten, lijmen, ontbramen, ontroesten, ontvetten, polijsten, 
reinigen, schuren, veredelen, wassen… en nog veel meer!

Voordelen 
• Bij beschadiging van de bezetting 

geen prestatievermindering van de 
spiraalborstel.

• Hogere rotatiesnelheden mogelijk 
dan bij de spiraalborstel 
enkelband.

• Geschikt voor technisch complexere 
toepassingen.

• Zowel open als dichte  
bezetting mogelijk.

• Gemakkelijke montage  
en demontage.

• Relatief kleine diameters 
verkrijgbaar.

Spiraalborstels dubbelband
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Borstelschijven ontbramen automatisch 
de randen en kanten van onder andere 
machineonderdelen.

WE ROUND 
THINGS UP
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Borstelschijven zijn onmisbare onderdelen voor allerlei machines dankzij hun 
vele toepassingen en ruime keuze aan uitvoeringen. Bij montage in wasstraten 
of schrobmachines is een kunststof bezetting ideaal, terwijl men bij een 
agressievere toepassing zoals ontbramen voor de abrasieve vezels gaat.  
Voor meer informatie over “Abrasieve borstelschijven” zie de volgende pagina. 
Onze borstelschijven kunnen op verschillende manieren geproduceerd worden. 
Voorbeelden zijn borstelschijven met een metalen kern die handmatig met kunststof 
vezels bezet worden, een schijf met een kunststof kern die gestanst wordt met 
staaldraden of, indien de borstel in extreem zware omstandigheden wordt toegepast, 
een borstelschijf waar het vulmateriaal in de kunststoffen kern gegoten of gelijmd 
wordt voor een uitzonderlijke sterke hechting en houvast van het vulmateriaal.

Toepassingen 
Afwerken, begeleiden, gladmaken, ontbramen van kanten, ontbramen van 
oppervlakken, ontladen van statische ladingen, reinigen, polijsten, schuren, 
structureren, wassen… en nog veel meer!

Borstelschijven
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• Verschillende productiemethoden 
mogelijk, afhankelijk van uw 
toepassing.

• Diverse afmetingen verkrijgbaar.
• Verschillende bevestigingsmogelijk-

heden, afhankelijk van uw machine.

Voordelen 
• Allerlei kernmaterialen mogelijk: 

verschillende soorten metaal, hout 
en kunststof.

• Ruime keuze aan vulmaterialen: 
diverse kwaliteiten staaldraden, 
kunststof vezels, abrasieve vezels en 
plantaardige vezels.



Abrasieve borstelschijven zijn bij uitstek geschikt 
voor het ontbramen van motorblokken en 
versnellingsbakken.

A ROUGH RUB 
MAKES IT SMOOTH
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Abrasieve borstelschijven in alle maten en vormen zijn ideaal voor het gebruik 
in robot-bewerkingsstations en op handgereedschappen. De afmetingen zijn net 
zo variabel als de samenstelling van het vulmateriaal, waar u bijvoorbeeld kunt 
kiezen uit polyamide gemengd met abrasieve materialen als Silicon carbide, 
aluminiumoxide, keramiek en diamant. Net als bij schuurpapier zijn ook 
verscheidende korrelgroottes mogelijk. Daarnaast ontwikkelen wij ook abrasieve 
borstelschijven met staaldraden. Dankzij de grote keuze aan afmetingen, materialen, 
materiaalcombinaties en door nieuwe ontwikkelingen blijft het assortiment groeien 
en zorgen wij dat er voor elke toepassing een passende abrasieve borstelschijf is. 

Toepassingen
Ontbramen van metaal, ontkalken, ontroesten, opruwen van steen, polijsten  
en schuren van oppervlakken, structureren van hout, verwijderen van verf…  
en nog veel meer!

Voordelen
• De abrasieve vezels onderscheiden 

zich - indien goed gebruikt - door een 
hoge efficiency, uitstekende 
flexibiliteit en zeer lange levensduur.

• Praktisch oneindig veel borstel-
mogelijkheden dankzij de uitgebreide 
keuze in afmetingen en materialen.

• Aanzienlijke kostenbesparingen  
ten opzichte van bijvoorbeeld 
zandstralen.

• Brede toepassingsmogelijkheden: 
van extreem agressieve en matige 
oppervlaktebehandeling tot polijsten.

Abrasieve borstelschijven
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Werktuigborstels met getordeerde 
staaldraadbezetting zijn uitermate geschikt voor 
ontroesten, verf verwijderen en ontbramen.

TURN ME 
ON

KOTI BORSTELS50 Werktuigborstels



Naast het uitgebreide assortiment industriële en technische borstels bieden wij 
ook borstels voor werktuigmachines en gereedschappen. Het grootste voordeel 
van dit borsteltype is dat deze eenvoudig in bestaande productiemachines of 
elektrische handgereedschappen kunnen worden geplaatst. Zo kunnen boor-
machines en haakse slijpers, maar ook slijpmachines, robots en bewerkingsstations 
met onze werktuigborstels uitgerust worden. 

Toepassingen
Gladmaken van oppervlakken na het lassen, matteren, ontbramen van randen, 
ontkalken, ontroesten, pijpleidingen reinigen, polijsten vóór behandeling, 
schuren, stof verwijderen, structureren, verwijderen van staalstraalresten…  
en nog veel meer!

Voordelen
• Vele verschillende maten en 

uitvoeringen mogelijk, van kleine tot 
grote diameters, met of zonder astap.

• Gemakkelijk en snel te vervangen.
• Eenvoudig in gebruik.
• Standaardborstels uit voorraad 

leverbaar.

• Gemaakt van hoge kwalitatieve 
staaldraden of nylon-abrasieve 
vezels.

Werktuigborstels
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MAKE THE LEAVES 
LEAVE
Onze veeg- en reinigingsborstels vegen 
efficiënt blad, vuil en zand op.
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Duurzaam reinigen draagt bij aan een beter milieu. Of het nu gaat om  
afval of onkruid, onze borstels vegen effectief en milieuvriendelijk schoon. 
Voortdurend wordt er gezocht naar mogelijkheden om onze veeg- en 
reinigingsborstels te verbeteren, vernieuwen en versterken. Om deze 
verbeteringen en milieuvriendelijkheid te waarborgen worden ze regelmatig 
getest op duurzaamheid, slijtage, veerkracht en flexibiliteit. Zo is er, om u te 
verzekeren dat de borstels optimaal en tot hun uiterste effectiviteit gebruikt 
worden, de optie om uw veegborstel te voorzien van een slijtage-indicator. 

Toepassingen
Bladvegen, gemaaid gras oprapen, graszaden verdelen, kunstgrasonderhoud, 
onkruid verwijderen, sneeuwruimen, straten en wegen schoonmaken, 
verwijderen van zand, modder, papier, confetti… en nog veel meer!

Voordelen
• Meest gangbare borstels en 

afmetingen uit voorraad leverbaar.
• Diverse afmetingen voor allerlei 

typen veegmachines.
• Efficiënt en effectief vegen.

• Doordat een gedeelte van de 
borstels wordt gemaakt van 
gerecyclede materialen en  
de borstels na gebruik weer 
recyclebaar zijn, zijn ze zeer 
milieuvriendelijk.

Veeg- en reinigingsborstels
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A SAFE 
LANDING
Onze vliegveldborstels komen vooral tot hun 
recht in de winter, bij het ruimen van sneeuw 
op start- en landingsbanen.
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Onze vliegveldborstels zijn op basis van jarenlange ervaring en duurtests 
speciaal ontwikkeld voor het schoonvegen van start- en landingsbanen en 
andere grote oppervlakten van stof, vuil en sneeuw. De borstelcassettes worden 
gemaakt van hoogwaardige materialen en kunnen op elk type machine 
gemonteerd worden. 

Toepassingen
Sneeuwruimen, vegen… en nog veel meer!

Voordelen
• Efficiënt en effectief vegen.
• Besparing op arbeid en kosten 

doordat de borstelkern geen 
demontage behoeft tijdens het 
vervangen van de borstelcassettes.

• De borstels zijn door één persoon 
zelfstandig te vervangen.

• De materialen zijn recyclebaar  
na gebruik.

• Bestand tegen temperaturen tot  
-40 °C.

• Diverse afmetingen voor allerlei 
typen machines.

• Meest gangbare afmetingen 
leverbaar uit voorraad.

• Een complete set van cassettes voor 
een borstelwals wordt, ongeacht de 
lengte van de borstel, in één kist 
geleverd.

• Door extra borging zijn de 
borstelcassettes luchtvaartwaardig 
en is er nagenoeg geen 
draadverlies.

Vliegveldborstels
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HYGIENE 
WITHOUT COMPROMISE
Onze hygiëne borstels worden exclusief 
gemaakt van materialen die aan alle wetten 
en regels van de EU en voorschriften van de 
Amerikaanse FDA voldoen.
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Hygiëne borstels en accessoires zijn onmisbaar voor alle producenten en bewerkers 
van voedsel, farmaceutische en cosmetische producten, gastronomie en labo-
ratoriums. Ons assortiment voldoet aan alle wetten en regels van de Europese 
Unie en voorschriften van de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration). 
Bovendien kunnen bijna alle producten gesteriliseerd worden in een autoclaaf. 
De producten worden vervaardigd volgens de “PHB Charter” voor professionele 
hygiënische borstels van de “European Association of Hygiene Brush producers” 
(FEIBP). Deze geharmoniseerde standaard garandeert de gebruiker een constante 
hoge kwaliteit, ongeacht in welk land het product wordt ingekocht.

Toepassingen
Bevochtigen, drogen, glaceren, oliën, polijsten, reinigen, schoonmaken, 
schrobben, vegen… en nog veel meer!

Voordelen 
• Gegarandeerd voedselveilig.
• HACCP en IFS conformiteit.
• Korte levertijden.
• Best mogelijke advies en after-sales 

service (conformiteitscertificaten, etc.).
• 10 verschillende kleuren beschikbaar.

Hygiëne borstels
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Alle speciale vormen en bezettingen  
zijn mogelijk.

DISCOVER 
OUR BRUSHES
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De KOTI groep is specialist in het produceren van maatwerk. Voor het oplossen 
van uw specifieke borstelwensen kunnen wij uit onze voorraad basishalffabricaten 
ieder gewenst product op maat samenstellen. Daarbij kunt u er zeker van zijn 
dat wij het materiaal toepassen dat optimaal past bij uw vraag. Onze technische 
medewerkers en computergestuurde machineparken staan garant voor een snelle 
levering van kwalitatief hoogwaardige producten. 

Unieke borstels
Bij ons betekent ‘op maat gemaakt’ niet uitsluitend het produceren van een 
borstel op uw specifieke maat. Ook wanneer uw productieproces om een 
compleet nieuwe borstelvorm vraagt kan KOTI u van dienst zijn. Wij ontwerpen 
en ontwikkelen dan een borstel die speciaal op uw proces van toepassing is.

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling. 
Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze brochure.

Specials - borstels op maat gemaakt 

KOTI BORSTELS 59Specials - borstels op maat gemaakt



Brushes for all industries
WE MAKE IT ALL





KOTI Industrieel en Technisch Borstelwerk BV 
T +31 (0)495 880 880
E info@koti-eu.com

www.koti-eu.com

BRUSHES FOR ALL INDUSTRIES


