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Bezoek aan de Allett-fabriek 
 

In de Midlands van Engeland, net even boven Birmingham, ligt Hixon. Een klein dorp dat
een groots merk huist. Want hier staat de fabriek van Allett Mowers, misschien wel dé

naam als het om kooimaaiers gaat. Eind vorig jaar vertrok eigenaar Arjen Spek samen met
Cees Pijl van Milati op uitnodiging Dave Allett voor een training van hun nieuwste

paradepaardje: de C34 Evolution. Don van Schijndel, Allett-dealer van het jaar en eigenaar
van DBS maaitechniek, vergezelde hen. 

 
Lees hier het interview met Don van Schijndel.

https://mailchi.mp/8e9a9c71016e/passie-voor-gras-in-april?e=[UNIQID]
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De grote vraag! Accu of benzine aangedreven? 
 

Onze twee meest bekeken particulieren machines op onze website zijn de Allett Liberty 43
en de Allett Kensington, maar waarom is dit het geval? Ten eerste omdat dit de enige twee

particulieren machines zijn waarin alle cassette systemen passen. De Allett cassette
systemen veranderen uw gras echt in een prachtig gezond, groen gestreept gazon. 

 
Klik hier voor meer informatie over de Allett Kensington en Allett Liberty 43. De voordelen

van de Allett Liberty 43 ten opzichte van de Allett Kensington worden ook genoemd. 
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Zorg dat je startklaar bent voor seizoen 2020/2021! 
 

Neem gerust contact met ons op voor de abonnement prijzen met de Intelligent One. 
Op deze manier hoeft er geen contact plaats te vinden met de waardevolle vrijwilligers van

jullie vereniging en liggen de velden er toch perfect bij.  
 

Lees er hier meer over. 

Bekijk nu hoe de Violette werkt!

http://%20https//www.milati.nl/product-category/professionals/lijnmarkering-producten/
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In de zoektocht naar een alternatief voor chemische onkruidbestrijding op
sportvelden bedacht de Franse fabrikant Natuition een apparaat dat onder meer

weegbree uit het gras schroeft. Wij haalde de Violette naar Nederland. Bekijk hier de
video.

Nationale Sport Vakbeurs, nu ook in Zwolle! 
 

Na Gorinchem komt de Nationale Sport Vakbeurs nu ook naar Zwolle en wij zijn erbij! De
eerste editie van de Nationale Sport Vakbeurs On Tour vindt plaats op woensdag 16

september, van 12.00 tot 21.00 uur, IJsselhallen Zwolle. Je vindt ons in standnummer 3.24. 
 

Een bezoek aan de Nationale Sport Vakbeurs On Tour is gratis en kaarten bestel je via
deze link

Webshop actie! 
 

Nu we nog meer tijd in onze tuin doorbrengen wil je er wel netjes bij zitten toch? Bestel je
het materiaal voor je onderhoud in onze webshop dan krijg je een paar handschoenen

cadeau en nog een BIJzondere verrassing! 
 

Klik hier voor de webshop

https://nationalesportvakbeurs.nl/bezoekersinformatie-ontour/
https://nationalesportvakbeurs.nl/bezoekersinformatie-ontour/
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