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STERKE, STOERE
MACHINES.

NIMOS maakt onverwoestbare machines. Robuuste 

machines voor reiniging, groenbeheer & onderhoud.  

Wat jouw groene vingers willen doen, voeren deze 

machines van NIMOS voor jou uit. Elke dag opnieuw.  

Vier seizoenen lang. Bij zon, wind, regen en sneeuw.

NIMOS kent jouw werkveld. Van straat tot bedrijventerrein. 

Van begraafplaats tot park. Dus levert NIMOS maatwerk.  

Met specificaties waarmee jij je vak als een vakman uitoefent. 

Deze brochure bundelt al onze compacte onkruidborstel-

machines. Maatwerk waarmee jij bergen werk verzet. In 

minder tijd, met meer resultaat. Kies voor NIMOS en je 

krijgt een stoere en functionele machine. 

En na een lange werkdag? Dan stop je net zo fit als je

begonnen bent! Daarom zegt NIMOS: klus geklaard, 

Job well done.

DE TROTS VAN ELKE VAKMAN.
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DE MACHINES VAN NIMOS
TECHNIEK DIE DOET WAT JIJ WIL

Fit na een lange dag

Ook werkt NIMOS aan jouw gezondheid en werkplezier. Door minder trillingen, 

minder geluid en veel comfort. De machines van NIMOS zijn ook voorzien 

van verschillende veiligheidsvoorzieningen die jou en het publiek om je heen 

beschermen.

Onze mensen maken het verschil

Onze machines zijn de top omdat onze medewerkers dat ook zijn. Zo  

simpel kan het zijn. Sterk mensenwerk met een ervaren team vakmensen. 

In 40 jaar hebben wij unieke kennis vergaard over machines voor reiniging, 

groenbeheer & onderhoud. Die kennis is voor jou. Bij aflevering geven we  

je uitleg, samen met de dealer. Dan start je direct sterker.

Professioneel dealernetwerk

In Nederland heeft NIMOS een professioneel dealernetwerk. Op al je  

vragen krijg je hier direct antwoord. Ben je actief buiten de grenzen?  

Ook binnen Europa kun je met al jouw vragen terecht bij een netwerk  

van ervaren dealers. Uiteraard ben je van harte welkom in onze  

showroom, centraal gelegen in Rhenen, Nederland. Met eigen 

ogen zie je hier wat wij bedoelen met: Job well done! 

NIMOS ontwerpt en bouwt machines voor reiniging, groenbeheer & onder-

houd. Al 40 jaar. Techniek die doet wat jij wil. Zoals mechanisch verwijderen 

van onkruid. Steeds meer gemeenten, aannemers en loonbedrijven zeggen 

daarom: “Eens een NIMOS, altijd een NIMOS”.

NIMOS luistert goed naar de vakman

Naar jou dus. Zeg maar wat je voor je werk nodig hebt en NIMOS maakt  

het. Zoals machines met een extreme wendbaarheid. Handig voor kleine 

paden en zachte ondergrond. Of soms wil je gewoon even meer PK’s voor 

een lastige klus. Al die oplossingen vind je terug in jouw NIMOS. Dat noemen 

wij: Made to order.

Innovatief en duurzaam 

Wat kan er beter? En hoe kunnen we dat samen bereiken? Twee vragen  

die wij bij NIMOS al 40 jaar stellen. Dus passen we duurzame en innovatieve 

technieken toe. Een lean productieproces. Jouw winst? Maximale kwaliteit, 

minimale kosten. Onze onkruidborstelmachines reinigen mechanisch en niet 

met chemische middelen. Hiermee lopen we dus al jaren voor op wetgeving 

die pas vanaf 2016 deze chemische middelen verbiedt. Hiermee laat jij geen 

spoor achter. Klant blij, iedereen blij.
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MUG

Klein, compact en krachtig. Jouw MUG maakt korte metten 

met onkruid. Mechanisch, dus zonder verboden chemische 

middelen. Met zijn wendbaarheid reinigt de MUG tot elk 

hoekje. Hoe lastig bereikbaar ook. Eenvoudig mee te nemen 

en direct startklaar. Met deze walk behind begin je elke 

werkdag met plezier.

COMPACTE ONKRUIDBORSTEL
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MUG-II

De MUG-II is de verbeterde versie van de legendarische MUG-I  

(1992-2013). Met veel minder trillingen en nog meer ergonomisch  

gemak. Deze “Walk-behind” onkruidborstelmachine is geknipt voor 

randen, paden, parkeerplaatsen, terrassen en meer.

De MUG-II verwijdert naast onkruid ook vuil mechanisch. Dus vooral de 

vruchtbare grond, de voedingsbodem, waarin nieuw onkruid kan groeien. 

Hiermee bereik jij met één rondgang een veel langer schoon effect.

Minimaal ongemak

De motor genereert weinig trillingen en geluid. Het trillingsniveau van 

de MUG-II voldoet aan de standaard volgens BS EN ISO 5349. Ook de 

emissiewaarden beantwoorden aan de laatste milieueisen. De MUG-II  

levert dus bijna geen overlast op.

MINDER TRILLINGEN, MEER GEMAK

8 NIMOS SLIMME MACHINES VOOR REINIGING, GROENBEHEER & ONDERHOUD 



MUG-H

De MUG-H is een onkruidborstelmachine met een hydraulische aange-

dreven borstel met zelfs twéé draairichtingen. Zeer compact en variabel te 

verstellen. Verwijdert het onkruid, het groeibed en de zaden. Mechanisch 

onkruid beheer zoals de vakman het graag ziet.

De draairichting van de borstel stel je zelf in. Links of rechts werken van 

de machine gaat moeiteloos. De borstel is links of rechts maar liefst 20 cm 

buiten de machine te gebruiken. Scheelt tijd en ongemak. Dit geldt ook voor 

de eenvoudige centrale hoogteverstelling. Evenals voor de in een handom-

draai te monteren en te transporteren segmentborstel. De MUG-H is dus 

heel eenvoudig te bedienen, maar bovendien ook nog erg veilig. Doordat

de motor start zonder dat de borstel wordt aangedreven bijvoorbeeld.

Gemak dient de gebruiker

Het trillingsniveau is laag, conform BS EN ISO 5349. Want de motor is  

gemonteerd op trillingsdempers. Met een handige urenteller houd je 

de onderhoudsintervallen foutloos bij.

TWEE DRAAIRICHTINGEN 
EN OPTIMAAL VERSTELBAAR
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MUG-HA

NIMOS innoveert altijd door. De laatste aanwinst is de MUG-HA.  

Hydraulisch aangedreven wielen. Dus wie ‘m bedient, hoeft nooit 

meer te duwen, ideaal voor werkomgevingen met hoogteverschillen.  

De MUG-HA beweegt zichzelf moeiteloos voort.

Garantie voor een moeiteloze werkdag. 

Niet alleen hoef je de MUG-HA niet meer te duwen: ook het borsteltoerental 

is traploos instelbaar. Handig als je even op een stukje straat of grond power 

moet bijzetten. Of juist wilt minderen. Een multifunctioneel inzet bare machine 

die snel wisselt tussen borstel en andere werktuigen. Zo haal je niet alleen 

onkruid grondig weg, maar ruim je ook sneeuw in de winter. Met de MUG-HA 

doe je vier seizoenen lang fluitend je werk.

MEER WETEN? KIJK OP WWW.NIMOS.NL

HYDRAULISCH AANGEDREVEN,
NOOIT MEER DUWEN
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DE VOORDELEN MUG-II MUG-H MUG-HA

Milieuvriendelijk, direct resultaat, inzetbaar bij alle weersomstandigheden

Machine én duwboom in hoogte verstelbaar, voor een optimale lichaamshouding

Extreem wendbaar, voor alle hoekjes en gaatjes

Segmentborstel, makkelijk meenemen en snel wisselen

Spatlap, geen wegvliegend vuil

Ergonomische handgrepen, geen kramp meer in je handen

Minimale trillingen, beschermt je lichaam

Krachtige Honda motor, voor jarenlang probleemloos gebruik

Volledige bediening vanaf stuurboom, niet bukken en alles onder handbereik 

Borstelhoek in 3 richtingen verstelbaar, voor een optimaal borstel resultaat

Borstel met 2 draairichtingen, dus beide zijde van machine te gebruiken, zo kan je zelfs tegen het verkeer in werken

Hydraulische borstel aandrijving, de borstel kan worden stil gezet, motor hoeft niet opnieuw gestart te worden

Borstel toerentalregeling (zonder krachtverlies), minimalisatie van schade aan objecten (optioneel MUG-H)

Traploos verstelbare zwenkinrichting, ideaal voor werken langs de muur of trottoirband

Traploos instelbare hoogte regeling met waterpas, voor een optimaal borstelresultaat

Hydraulische wielaandrijving, nooit meer duwen en toch wendbaar

Traploos verstelbare rijsnelheid 0-6 km/h, voor maximale capaciteit

Tegengesteld aan de rijrichting borstel, voor een schoner resultaat

Meerdere werktuigen mogelijk, haal meer uit de MUG
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VEEL MEER MOGELIJK MET DE MUG-HA
Welke klus jou ook wacht: de MUG-HA kan je er op aanpassen. Met maar liefst vier verschillende werktuigen die 

precies doen wat jij wilt: dóórwerken. Onder elke omstandigheid. Snel gewisseld, optimaal gepresteerd. Job well done!

ROLBEZEM NBT-90
ALLES AAN DE KANT

Dé ideale aanvulling op de MUG-HA. 

Losgeborsteld onkruid veeg jij in één 

moeite aan de kant. Maar met evenveel 

veegkracht bezemt hij ook ander vuil 

weg. Hij is gemaakt van duurzaam staal, 

met een kunststof bezem erin verwerkt. 

De ideale combi voor het betere veeg-

werk. De hoogte is op een handig te 

bereiken plek precies af te stellen. De 

bezem kan vanaf de machine naar links 

of rechts gericht worden. De gebalan-

ceerde schaalverdeling aan beide zijden 

van de bezem voorkomt ongelijke slijta-

ge en verlengt de levensduur.

ROLBEZEM NBT-90-C
OPGERUIMD STAAT NETJES

Uiteraard met alle voordelen van de 

rolbezem NBT-90, maar voorzien van de 

slimme opvangbak. Makkelijk erop én 

makkelijk eraf. Het vegen én opvangen 

van losgeborsteld onkruid en ander vuil 

is met de NBT-90-C zo geregeld. Handig 

in smalle brandgangen die jij in één keer 

geveegd en opgeruimd wilt zien. En is de 

opvangbak vol? Met een handige hendel 

kiep jij die in één keer leeg. Of je haalt 

de opvangbak er in één keer af voor het 

legen op de meest gemakkelijke plek. 

Werk jij veel langs obstakels? Dan kun je 

de optionele zijborstel toe laten voegen.

SNEEUWSCHUIF SNP-90
IJSKOUD DE BESTE

Sneeuw moet direct weg. Want sneeuw 

is glad, koud en dus risicovol. In het 

winterseizoen waarin er niks te borste-

len valt, tover jij met de sneeuwschuif 

SNP-90 jouw MUG-HA om in een winter-

harde doorwerker. Superbreed met 90 

cm, dus grote banen in één keer. Naar 

links of rechts af te schuiven, makkelijk 

in te stellen vanaf de machine Dus in één 

keer sneeuwvrij. Straat na straat, wijk  

na wijk. Gemaakt van keihard staal én 

een unieke slijtstrip. Dat maakt jouw  

sneeuwschuif super duurzaam.  

Winter na winter...

MIDSEASONBRUSH MSB-90
EVEN BIJWERKEN…ZÓ GEDAAN!

Met de onkruidborstels van NIMOS haal 

jij in het voorjaar (en najaar) niet alleen 

het eerste onkruid weg, maar ook de 

voedingsbodem. Twee reinigende klap-

pen in één keer. En is een straat, wijk 

of plantsoen halverwege het seizoen 

toe aan een tussentijdse borstelbeurt? 

Vergeet dan alle alternatieve methoden 

en kies voor de NIMOS midseasonbrush 

MSB-90. Het geheim van de smid? De 

dubbele borstel, dus extra grote werk-

breedte, waarmee jij snel én grondig de 

meest brede slagen maakt.
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MET DE MUG GAAT WISSELEN…VLUG!
Jouw werkdag is geen uur gelijk. Dus wissel jij de werktuigen van de MUG-HA in een handomdraai.  

In vier stappen snel & veilig wisselen? NIMOS doet het je graag voor. 

2. SLANGEN LOSKOPPELEN
NIMOS werktuigen op de MUG-HA doen 

hun sterke werk op basis van hydrauliek. 

Dus koppel je eerst de daarvoor bestem-

de slangen aan de machine los. Zelfs nog 

eenvoudiger dan je tuinslang loskoppe-

len. Zonder geduw en getrek.

1. STANDAARD UIT
Zorg er bij het verwisselen wel altijd 

eerst voor dat je MUG-HA op zijn spe-

ciale standaard zet. Hierdoor voorkom 

je dat de machine bij het loskoppelen 

achterover kiept.

3. HENDEL OVERHALEN
Vervolgens pak je de hendel op de 

MUG-HA goed vast en trek je deze naar 

achteren. Soepel werkend, daar heb je 

geen kracht voor nodig.

4. WERKTUIG AFKOPPELEN
Hendel overgehaald? Koppel vervolgens 

je werktuig probleemloos af. En wil je 

een nieuw werktuig aankoppelen? Dan 

werk je gewoon andersom: werktuig 

aankoppelen, handel overhalen, slangen 

aankoppelen en standaard inklappen.
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NIMOS wil jouw werk makkelijker maken. Daarom hebben wij  

de NIMOS segmentborstel ontwikkeld. Hiermee wordt wisselen,  

sjouwen en meenemen van de borstel een stuk gemakkelijker. 

Profiteer direct van de volgende voordelen:

 Niet meer onnodig sjouwen

 Makkelijk mee te nemen

 Minder afval

 Sneller wisselen

 Beter resultaat

KEN JIJ DE SEGMENTBORSTEL  
VAN NIMOS AL?
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SOFT
MEESTERLIJK MET MOS

De soft segmentborstel is ideaal voor 

het wegvegen van vooral zachte mate-

rialen zoals mos en lichte begroeiingen. 

Hij doet zijn reinigende werk zonder 

de ondergrond te beschadigen, zoals 

siertegels. De losse krulhaartjes verrich-

ten hun werk goed en grondig, maar 

zonder onnodig druk uit te oefenen. 

Dus zacht in de aanpak, maar stevig in 

het resultaat.

HARD
MAXIMAAL AANPAKKEN

Ligt de nadruk in je werk vooral op veel 

zware omstandigheden? Bijvoorbeeld 

stevig achterstallig onderhoud met over-

groeiend gras op de stoep of onkruid 

in de goot. Dan klaart de harde variant 

van de segmentborstel jouw klus zonder 

morren. Heavy duty en altijd inzetbaar. 

Voor direct doorpakken als half werk niet 

aan de orde is. Zonder noemenswaardi-

ge slijtage, dus altijd ‘fit for the job’.

MEDIUM
DE STEVIGE STANDAARD

De standaard meegeleverde borstel op 

alle MUGGEN van NIMOS. Dé ultieme 

basisborstel en perfecte mix tussen 

soft en hard. Geschikt voor het snel 

en secuur verwijderen van alle typen 

onkruid gedurende het seizoen. Deze 

medium borstel laat het niet alleen 

schoon achter maar reinigt ook dieper 

in de voegen. Het onkruid blijft hierdoor 

langer weg. Het voordeel van de medi-

um borstel voor jou: minder trillingen 

en minder stof.

De ene klus is de andere niet. De juiste soort en stevigheid van de borstel bepalen jouw succes aan het eind van de dag. Dus biedt NIMOS  

altijd de best passende segmentborstel voor jouw job. Met drie keer de slimste keuze voor kwaliteit in verhouding tot de juiste kracht.

ALTIJD DE JUISTE SOORT SEGMENTBORSTEL
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SERVICE EN ONDERDELEN
SNEL WEER AAN DE SLAG

De range compacte MUGGEN van NIMOS zijn ontworpen en gebouwd 

op een duurzame inzetbaarheid. Onder alle omstandigheden doen zij hun 

groene en reinigende werk. Maar ook de allerbeste machines hebben soms 

service en regelmatig onderhoud nodig. 

Voor alle onderdelen, voor service of reparatie, klopt je dealer snel en succesvol 

aan bij NIMOS. Deze parts leveren wij jouw dealer gegarandeerd next day. Dus 

de NIMOS binnen een gemeente, loonwerkbedrijf of aan nemerij staat geen 

seconde langer stil dan strikt nodig is. Ofwel: Job always well done.
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SERVICE EN ONDERDELEN JOB WELL DONE
MORGEN WÉÉR MET NIMOS

De werkdag zit erop. In jouw gemeente, aannemerij of loonbedrijf heeft NIMOS 

opnieuw zijn betrouwbare werk gedaan. Zonder haperen en met een perfect 

resultaat. Job well done. Morgen wacht er weer een zware werkdag. Daarom 

staat jouw NIMOS gewoon weer fris aan de start. Eens een NIMOS, altijd een 

NIMOS. Elke zware werkdag opnieuw.
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