
Groen, duurzaam én geld 
besparend. 
  
De Armigo® staat bekend als een 
snelle werkwijze voor het 
verwijderen van onkruid op harde 
oppervlakken. Deze 
onkruidborstels met stalen draden 
past op elk type bosmaaier en de 
resultaten zijn gewoon 
verbazingwekkend. 

Bekijk onze website: 
www.armigo.com en ontdek de 
ontwikkelingen van de originele 
Armigo® naar Armigo 2 en Armigo 
Triplo.

H S T C  B . V .  
Boonsweg 109 

3274 LH Heinenoord 
The Netherlands 

+31 (0) 78- 6106081 

B E D R I J F

Your friend in weed brushing

ARMIGO®

Verwijder onkruid in een 
handomdraai met de Armigo

HSTC is in 1990 opgericht als een 
handelsmaatschappij tussen Holland en de 
Southern African Development Coordination 
Conference (SADCC), de voorloper van de 
huidige Southern African Development 
Community. Vandaar de naam HSTC: Holland 
SADCC Trading Company 

In de loop der tijd zijn de handelsactiviteiten 
uitgebreid naar vele andere landen. 

HSTC houdt kantoor in Nederland, Polen, 
Duitsland en Chili

http://www.armigo.com
http://www.armigo.com/#!armigo-triplo/bmgn0
http://www.armigo.com
http://www.armigo.com/#!armigo-triplo/bmgn0


Armigo is onderdeel van HSTC B.V., 
een bedrijf dat zich bezig houdt met het 
leveren en verhuren van machines voor 
het onderhouden van de openbare 
ruimte. HSTC B.V. is een sterk bedrijf waar 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen hoog in het vaandel staat. 
Armigo zoekt continu naar de balans 
tussen techniek, milieu, veiligheid, 
ergonomie en investeringen. 

Armigo is al heel wat jaren, zelfs als eerste 
in deze branche, bezig geweest met het 
ontwikkelen en doorontwikkelen van een 
chemievrije oplossing voor het 
verwijderen van onkruid. Zo zijn we 
uitgekomen op de huidige 
onkruidborstel, die toepasbaar is op alle 
bosmaaiers.  

 Wij zijn pas tevreden als de 
uiteindelijke gebruiker tevreden is! 

SPEC IF ICAT IES

Om kwaliteitsproducten te kunnen ontwikkelen, werken wij intensief samen met 
verschillende partijen. Hierdoor ontstaat een wisselwerking die het beste resultaat 

oplevert.

ARMIGO®:  

De Armigo® was de eerste onkruidborstel. Inmiddels hebben we 
de Armigo verbeterd naar de Armigo 2 en de Armigo Triplo. 
Zo is het kliksysteem vereenvoudigd en is het aantal te plaatsen 
tufts verminderd. Het gebruik is ook comfortabeler geworden. 

Armigo® is uitgefaseerd vanwege de ontwikkelingen op de 
Armigo® onkruidborstels.

ARMIGO 2: 

Armigo2 is de opvolger van Armigo®. 

- 50% lichter dan zijn voorganger 
- Heeft geen sleutel nodig voor het 

verwisselen van de tufts** 
- Extra duurzaam door hard-anodisatie en Nituff®  

- Zelfsmerend 

ARMIGO TRIPLO: 

 Armigo Triplo is net als de Armigo 2 licht in gewicht en snel en 
gemakkelijk in het gebruik. Ook de Armigo Triplo is voorzien van 
een uniek kliksysteem waardoor men geen sleutel nodig heeft 
voor het verwisselen van de tufts. 
.Het verschil tussen de Armigo2 en de Armigo Triplo is dat de 
Armigo Triplo een schuinere stand heeft, dat door de gebruiker 
als prettiger wordt ervaren. . 

**De tufts zijn 
verkrijgbaar in 
verschillende maten. (12 
and 14 mm.) 

http://www.armigo.com/#!armigo--expl-/pdnqw
http://www.armigo.com/#!armigo--expl-/pdnqw

