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wij helpen u daar graag bij

I k ko m g r a a g b i j u
langs voor een
vrijblijvend gesprek
Sjors van Loon

Waarom Keuten van Loon?
Hoveniersbedrijf Keuten van Loon heeft een jarenlange ervaring in
het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van bedrijfsterreinen.
Met ons vakmanschap, onze creativiteit en snelle reactie zorgen
wij ervoor dat uw terrein de uitstraling en de beleving heeft die
bij uw organisatie past.
Keuten van Loon kan een totaalpakket van diensten aanbieden
door het uitgebreide en moderne machinepark. Hierdoor is er
voor iedere klus een passende oplossing. Onze medewerkers zijn
VCA gecertificeerd en leveren kwaliteit en duurzaamheid.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:
www.keutenvanloon.nl of neem contact op met Sjors van Loon
tel. (0478) 54 63 39 of info@keutenvanloon.nl
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Onkruidbestrijding

Borstelen

Onkruidbestrijding op verharding vraagt veel aandacht. De makkelijk-

Borstelen biedt uitkomst als thermische onkruidbestrijding niet

ste en goedkoopste manier is traditionele chemische onkruidbestrij-

mogelijk of gewenst is. De borstelmachines hebben effectieve

ding. Dit heeft echter grote nadelige effecten voor het milieu.

staalkabel-komborstels voor een direct zichtbaar resultaat. Het

Hoveniersbedrijf Keuten van Loon heeft geïnvesteerd in milieuvriende-

bewerken van grote sterk vervuilde oppervlakken gaat snel en

lijke methoden. Ze maken beperkt of helemaal geen gebruik van

gemakkelijk.

chemische middelen.

Voordelen van borstelen:

Een

tuin

milieuvriendelijke

DOB staat voor Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen.

• Snel grote sterk vervuilde oppervlakken bewerken

Onkruidbestrijding volgens de DOB-methode is gericht op een

• Direct resultaat

effectieve onkruidbestrijding tegen een redelijke kostprijs. Binnen de

• Borstelgrootte 80 cm

DOB-methode kan men kiezen voor verschillende bestrijdingsmetho-

• Door hydraulisch verstelbare arm en knikbesturing zeer wendbaar

den zoals: thermische onkruidbestrijding, borstelen en Select Spray,

• Borstelkop heeft twee draairichtingen

of een combinatie hiervan.

• Laag geluidsniveau
• Veel inzetmogelijkheden door hoge wendbaarheid

Thermische onkruid
bestrijding

Select-Spray

Een praktisch en milieuvriendelijk alternatief voor het schoffelen,

Hoveniersbedrijf Keuten van Loon maakt gebruik van de Weed-it

wieden en chemisch bestrijden van voorheen is thermische onkruidbe-

Select Spray om het milieu niet onnodig te belasten. Met deze

strijding. Het bestrijden van onkruid gebeurt volgens het principe van

machine kan op milieuvriendelijke wijze het onkruid op verharde of

heteluchtcirculatie voor een effectieve en langdurige bestrijding van

halfverharde ondergrond worden bestreden. De bestrijdingsmiddelen

onkruid en kiemen. De hitte wordt zo diep mogelijk tussen de wortels

komen alleen daar waar onkruid groeit. Sensoren registreren waar de

gestuwd. Eventueel aanwezige onkruidzaden worden tijdens het

groene onkruidplantjes groeien met behulp van infraroodsensoren op

proces losgeblazen, in de cyclus gebracht en verbrand. Dankzij diverse

bv. trottoirs. De spuitcomputer zorgt ervoor dat alleen het plantje

technische maatregelen is het verbruik en de uitstoot van CO2 tot een

wordt bespoten met het bestrijdingsmiddel. Dit levert een besparing

minimum beperkt.

op van het gebruik van middelen tot zo´n 80%! Met behulp van de
handspuitlans kan rondom obstakels gespoten worden en daar waar

Voordelen van thermische onkruidbestrijding:

de machine niet bij kan.

• Gifvrij, geen uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater
• Hete lucht onkruidbestrijding bij ca. 400°C met heteluchtcirculatie

Voordelen van Select Spray:

• Geen brandgevaar

• Effectief /efficiënt

• Zeer laag gasverbruik

• Milieuvriendelijk

• Minimale hergroei door zaaddoding en uitputting wortelstelsel

• Besparing van 80% aan bestrijdingsmiddelen

• CO2 uitstoot tot een minimum beperkt

• Lage kosten per m²

• Geen schade aan bestrating en inzetbaar op halfverharding

• Spaart bestrating, straatmeubilair en overige beplanting
• Minimale milieubelasting en laag geluidsniveau
• Kan ook moeilijk bereikbare plekken bereiken door handspuitlans

De juiste
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Effectief
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