DEELNEMERS

Weed Control is specialist in gifvrij onkruidbeheer
Het zal u niet ontgaan zijn: de laatste jaren is de markt voor
onkruidbestrijding enorm in beweging. Onkruidbeheer is niet
meer simpelweg een rugspuit in iedere werkbus en eventjes
het onkruid weghalen. Het is een vak apart, een specialisme
waar ervaring en kennis voor nodig is.

Wij weten dat het voor iedereen een moeilijke keus is. Hoe pak je onkruid het beste aan? Met hete lucht, open vlam, borstelen of misschien toch met heet water?
Met elke methode van thermisch onkruidbeheer wordt hetzelfde doel bereikt. Het onkruid wordt verhit, de plant wordt gekookt, sterft af en de wortels worden
uitgeput. Als specialist in gifvrij onkruidbeheer hebben wij ook voor hoveniers geschikte machines. Of het nu gaat om een kleine particuliere tuin, een parkeerplaats of grote oppervlakten, wij ontwikkelen en produceren machines voor iedere klus. Bent u op zoek naar een speciale machine, aangepast aan uw wensen?
Ook daarvoor bent u bij WeedControl aan het juiste adres.
Voor chemievrij onkruidbeheer is kennis nodig. Wij leggen u graag uit op welke manier u onkruid kunt bestrijden. Vaak is hiervoor een verandering nodig in de
manier van werken en denken. Wij kunnen u adviseren welke machines voor u het geschiktst zijn en wat u ook zonder machines kunt doen om onkruid de baas
te blijven! Benieuwd wat we u kunnen bieden? Bezoek ons op de Nationale Demodag Hoveniers bij Kuypers Graszoden in Biezenmortel op 19 september. We
staan u graag te woord en delen onze kennis en ervaring met u!

Energiezuinig werken kan bij Makita getest worden
op locatie
De aanleg van vijvers en zwemvijvers vraagt veel aandacht en voorbereiding. De aanleg ervan is een bouwkundig project, waarbij vele disciplines
aan bod komen: water, elektriciteit, grondwerk, folieverwerking, metselen, filter- en pompentechniek en leidingwerk. Auga is meer dan alleen
een leverancier van producten. Wij zijn techniekpartner en ondersteunen
onze klanten met advies en begeleiding voor elk type waterproject, met
producten die we zelf
ontwikkelen en bouwen.

Het grote thema bij Makita is dit jaar energiezuinig werken. Peeters: ‘Er wordt
steeds meer gevraagd naar zero emission-machines. We gaan op de Demodag
laten zien dat we daar volop mee bezig zijn. We bieden de juiste gereedschappen met een makkelijk accusysteem dat binnen alle systemen past. Zo laten
we het assortiment accumachines zien, met de nadruk op de LXT Volt Powermachines. Deze zijn ideaal voor de hovenier en makkelijk in onderhoud. De
accu is breed inzetbaar. Daarnaast ligt de focus op het 2 x 18 volt-programma,
en dan vooral op de viertaktbrandstofmachines van Dolmar. Deze zijn schoon,
zuinig en bieden veel mogelijkheden voor hoveniers.’

Testen op locatie
Makita staat tijdens de Demodag Hoveniers op de onderwerpenmarkt; hier
kun je de machines dan ook komen bekijken. Bij Makita is het mogelijk om
machines in je eigen werkomgeving te testen. ‘We geven hoveniers de kans
om een machine één of twee weken uit te proberen tijdens het werk. Via de
Dolmar-website www.dolmar.nl/testen kan de machine aangevraagd worden,
waarna een technisch adviseur de machine aflevert op locatie. We vragen altijd
om feedback van de testers, zodat we die kunnen meenemen bij de ontwikkeling van nieuwe machines.’

www.vakbladhovenier.nl
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