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Dé innovatieve oplossing voor: 
 ü schoon spoor 
 ü verbetering adhesie rail 
 ü verbetering punctualiteit railverkeer
 ü verbetering effectiviteit spoor stroomcircuits 
 ü reductie van operationele- & onderhoudskosten 

Simpelweg toepasbaar  binnen dienstregelingen!

SPOORborstel



Het effect van de spoorborstel is een schoon spoorop-
pervlak met verbeterde adhesie eigenschappen. De trac-
tie en remweg worden sterk verbeterd. Aanvullend treedt 
er minder slijtage op van het spoor én de railvoertuigen. 

De spoorborstel draagt bij aan verbeterde rijeigen-
schappen, punctualiteit en veiligheid, in combinatie 
met gereduceerde operationele- en onderhoudskos-
ten.      

 ü adhesie rail
 ü rem-efficiëntie
 ü acceleratie-efficiëntie
 ü punctualiteit van railverkeer
 ü effectiviteit van spoor stroomcircuits

De spoorborstel verbetert

Wat de spoorborstel doet

Wat de spoorborstel is

De spoorborstel schraapt over de spoorstaaf en verwij-
dert zo aanwezige vervuiling in de vorm van bijvoorbeeld 
bladmoes, ijs, ijzel, sneeuw, zand, vet, roest, water, erts en 
ander puin.    

De spoorborstel is een spoorstaaf-conditioneringssysteem voor het schoonmaken van 
sporen.

Het bestaat uit een speciale stalen borstelkop, bevestigd aan een enkelwerkende pneu-
matische cilinder. Het geheel wordt eenvoudig gemonteerd aan een draaistel. Door de 
pneumatische cilinder wordt de ingestelde druk/kracht tussen borstel en spoor con-
stant gehouden.

De borstelkop en cilinder zijn in verschillende vormen, maten en materialen beschik-
baar, afgestemd op de specifieke toepassing.                                             



Hoe de spoorborstel werkt
Daar en wanneer reiniging van het spoor gewenst is, wordt 
de pneumatische cilinder op basis van een activeringssignaal 
gevuld met gecomprimeerde lucht. De borstelkop wordt 
hierdoor tegen het oppervlak van de spoorstaaf aangedrukt 
met een ingestelde druk/kracht. 
Door het opheffen van het signaal of het wegvallen van de 
perslucht loopt de cilinder leeg en wordt deze door een inge-
bouwde veer teruggetrokken. De borstelkop komt hierdoor 
vrij van het spoor. 

De basis van het activieringssignaal kan op vele verschillende 
manieren worden ingericht, bijvoorbeeld: 

 ü handmatig door de bestuurder of onderhoudsdienst
 ü gekoppeld aan het anti-slipsysteem van het voertuig
 ü GPS geconfigureerde zones of trajecten

Randapparatuur 

Afhankelijk van de situatie is onderstaande randapparatuur 
(deels) noodzakelijk, namelijk:

 ü Luchtcompressor
 ü Perslucht buffertank
 ü Beugels voor montage aan draaistel
 ü Drukregelaar voor instelling druk/kracht borstelkop
 ü 3/2 ventiel voor bediening van pneumatische cilinder
 ü Tubing en fittingen voor aansluiting persluchtsysteem 

AFT Pneumotion ontwerpt, fabriceert, levert en monteert 
alle benodigde randapparatuur.

Een goed gebalanceerde combinatie van standaard- en 
maatwerkoplossingen door AFT Pneumotion, gericht op 
een actuele situatie, maakt toepassing van de spoorbor-
stel mogelijk in waarschijnlijk iedere situatie.



Contact

Toepassingen

AFT Pneumotion
Ohmweg 27 
2952 BD Alblasserdam, Nederland

Tel (+31) (0)78 691 91 15
info@aftpneumotion.nl
www.aftpneumotion.nl

De spoorborstel kan aangebracht worden op verschillende soorten voertuigen zoals trams, 
metrotreinen, hoofdspoortreinen en onderhoudsvoertuigen.

De spoorborstel wordt onder andere gebruikt bij:
 ü Alle London metrotreinen die bovengronds rijden en geleverd zijn sinds 1990
 ü London Overground, West Anglia Main Line
 ü Treinvloot van Network Rail Treatment
 ü SNCF – Onderhouds treinvloot

Wilt u nog meer weten over dé oplossing die: 
 ü vervuiling van sporen verwijdert 
 ü punctualiteit van railverkeer verbetert
 ü effectiviteit van spoor stroomcircuits verbetert 
 ü operationele- & onderhoudskosten vermindert
 ü schade aan infrastructuur en materieel beperkt
 ü simpelweg toepasbaar is binnen dienstregelingen

Neem contact op via info@aftpneumotion.nl
Ga naar www.spoorborstel.nl

Dé innovatieve oplossing, te gebruiken met de 
huidige vloot en binnen de dienstregelingen!
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