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Robot voor het verwijderen van onkruid 
 

De Violette: De robot voor het verwijderen van onkruid  
 

Het definitieve verbod op pesticiden nadert en daarmee ook het moment waarop onkruid
alleen nog mechanisch bestreden kan worden. Dat gaat fieldmanagers veel extra

bewerkingen en dus extra werk opleveren. Tenzij we natuurlijk een robot zouden uitvinden
die onkruiden automatisch herkent en bestrijdt. Wij zijn dit jaar gestart met de import van

zo’n machine: de Violette. De eerste orders voor deze machine zijn ook al binnen! 
 

Binnenkort starten we weer met de demonstraties. Interesse om een demonstratie bij te
wonen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Milati.

https://mailchi.mp/c148a372cb38/passie-voor-gras-augustus?e=[UNIQID]
https://www.milati.nl/contact/
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Sportveldbelijning Fleet Super C 
 

De meest populaire geconcentreerde sportveldbelijning op dit moment verkrijgbaar in
Europa is de Fleet Super C. Deze sportveldbelijning heeft een perfecte prijs/kwaliteit

verhouding, waardoor grote professionele stadions tot de kleine lokale clubs er gebruik van
maken. Daarnaast mengt deze verf makkelijk met water. 

 
De vraag is natuurlijk hoeveel water meng je bij de verf? Wij adviseren om voor de eerste
markering een mengverhouding van 2 delen water en 1 deel verf. Bij overmarkering kan je

zelf bepalen welke verhouding je gebruikt, De maximale verhouding is tot 12:1. 
 

Fleet Pitchmarker Super C is alleen in wit te krijgen en bestemd voor grasoppervlakken.
Daarnaast kan deze sportveldbelijning goed tegen regen. De belijningsverf is verkrijgbaar

in jerrycans van 10 liter. 
 

Heb je nog vragen over de Sportveldbelijning Fleet Super C of over andere verven voor
natuurgras dan kan je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

https://www.milati.nl/fysieke-aftersales-zorgt-voor-een-sneeuwbaleffect/
https://www.milati.nl/contact/
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De rolls royce onder de maaimachines 
 

Presentator Jochem van Gelder heeft een erg bijzondere hobby, namelijk het maaien van
gras! Shownieuws regelde daarom dat hij de grasmat van 'zijn’ N.E.C Nijmegen mocht

maaien. Hij noemde de Allett de rolls royce onder de maaimachines. Daar geven wij hem
natuurlijk helemaal gelijk in! 

 
Bekijk het vrolijke fragment in de video hier.

http://xn--de%20rolls%20royce%20onder%20de%20maaimachines%20%20presentator%20jochem%20van%20gelder%20heeft%20een%20erg%20bijzondere%20hobby%2C%20namelijk%20het%20maaien%20van%20gras%21%20shownieuws%20regelde%20daarom%20dat%20hij%20de%20grasmat%20van%20%27zijn%20n-9248n.e.c%20nijmegen%20mocht%20maaien.%20hij%20noemde%20de%20allett%20de%20rolls%20royce%20onder%20de%20maaimachines.%20daar%20geven%20wij%20hem%20natuurlijk%20helemaal%20gelijk%20in%21%20bekijk%20het%20vrolijke%20fragment%20in%20de%20video%20hier/
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Op de fimset
 

Wij kijken na de vraag van DWDD om het portret van Johan Cruijf op een voetbalveld te
maken met de Turf Tank One, nergens meer van op. Zo stonden we recentelijk op het

landgoed havezate Den Alerdinck een niet bestaande tennisbaan te belijnen. Dit alles voor
een scéne in de nieuwste film van ...sorry, mogen wij nog niets over kwijt. Maar mocht je

volgend jaar in de bioscoop zitten en je afvragen waar je deze tennisbaan eerder
hebt gezien, dan is dat bij ons. 

 
In het adembenemend mooie Sallandse coulissen landschap ligt, op steenworp afstand
van Zwolle, het prachtige landgoed Havezate Den Alerdinck. Gebouwd in 1680 en sinds
1985 in het bezit van Wouter Koning, die deze buitenplaats met veel zorg en aandacht
heeft teruggebracht in de oude stijl, met de allure van weleer, is Den Alerdinck geschikt

gemaakt voor velerlei gebruik. Ben je op zoek naar een geschikte locatie voor uw
huwelijksfeest, een zakelijke bijeenkomst of anderszins? Zij laten je graag zien hoe ze
deze historische buitenplaats op een eigentijdse manier gebruiken voor particuliere   of

zakelijke evenementen. Het kasteel met de slotgracht, het koetshuis, de Koningshof, de
boomgaard en het eiland zijn geliefde locaties. De geheel vernieuwde

groepsaccommodaties, aan de overzijde, bieden in totaal plaats aan 100 gasten. Een
ideale combinatie voor meerdaagse vergaderingen en familie bijeenkomsten.

https://www.gids.tv/video/245417/zien-jochem-van-gelder-mag-de-grasmat-van-nec-maaien
https://alerdinck.nl/
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Grasmeester in de spotlights  
 

Jan, grasmeester van FC  Dordrecht stond in de spotlights van AD de Dordtenaar.  
 

“Bij gras komt een hoop werk kijken. Maaien, kriebelen. Aan de grasmaaier zitten ijzeren
pinnetjes. Die draaien in de rondte en trekken het dode gras en wat de voetballers los

hebben getrapt eruit.” 
 

Wat een top vrijwilliger! Lees hier het volledige artikel online.

https://www.milati.nl/pec-zwolle-neem-de-allett-c34-evolution-in-gebruik/
http://%20https//www.ad.nl/dordrecht/grasmeester-jan-72-werd-door-zijn-fc-dordrecht-in-het-zonnetje-gezet-ik-kreeg-een-brok-in-m-n-keel~ad9b2631/?fbclid=IwAR2jJaXBuuIjHFyQ5NFD8uLwqoEcXbhPSjxDZDHJb36_i_z48nZKVe5c5_8&referrer=https://l.facebook.com/
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Downtown Abbey met een glansrol voor Atco 
 

Enkele jaren geleden is de productielijn van het Engelse Atco overgenomen door Allett
Mowers. Daarmee werden ook de modelnamen van de kooimaaiers en onderdelen
veranderd. Down Town Abbey is een een populaire serie op Netflix, waar ook een

bioscoopfilm over is gemaakt. In deze bioscoopfilm zie je ook een glansrol voor de Atco. 
Hetzelfde model hebben wij ook in onze showroom staan.  

 
Het goede nieuws voor mensen die ook nog een Atco-maaier hebben staan: de

http://%20https//www.ad.nl/dordrecht/grasmeester-jan-72-werd-door-zijn-fc-dordrecht-in-het-zonnetje-gezet-ik-kreeg-een-brok-in-m-n-keel~ad9b2631/?fbclid=IwAR2jJaXBuuIjHFyQ5NFD8uLwqoEcXbhPSjxDZDHJb36_i_z48nZKVe5c5_8&referrer=https://l.facebook.com/
https://www.facebook.com/allettmowers/?__tn__=K-R&eid=ARAspgEV5AiNZhqezujwBdwyl4g-bRLAjmzZwLuxlfsXOGIzL6Jkif976XlmpfAyeNE3JyE63NPcHggh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAPValiJI2DQ-PiAr6O5pfO5rbFKt3ci3kX9YHzpQChYoYru-mXNSL82uxW_1u2-fDUY4U-x4A8h7hQ5FDQwmWvtJuhraKJYhhq8g4cJEqxqOiPds9inhcguD3WudaeeXyzzcUO9hAtX-bZFt7hmwTrMzWPPaaqi-PnmliCuDcSePzRqe9ex2RqOO6vEsHtnaU-4PJuoGfe8KOTyEPIMohOPHBY7-AeWC-sgPqcyt8IRV-Y08xTWW-duHwrq94bffyAIBiUsOr3E5XXmHAtMY9RJWf4QA_7RkPKYvfj7ojTUGCl-jjbzYaJYOnj2oKqQtUCOSzvyVWdGiiuCit9U_4-Yw
javascript:;


onderdelen zijn nog steeds leverbaar in de webshop Milati!  
 

Down Town Abbey terug op Netflix? Lees er hier meer over. 

De Nationale Sportvakbeurs 16 september in Zwolle 
 

De protocollen voor de beide edities van de Nationale Sport Vakbeurs zijn goedgekeurd.
Hierbij houden wij rekening met de huidige maatregelen van het RIVM. Graag nemen we
je eens mee door deze maatregelen, zodat je een goed beeld hebt van de ‘coronaproof’

edities van de Nationale Sport Vakbeurs:  
 

1,5 meter afstand: 
De gehele beursvloer is zo ingericht dat overal 1,5 afstand kan worden gehouden. Dit geldt

voor de stands, de gangpaden, het hoofdpodium en de kennistheaters. 
 

Verplichte looprichting:  
Over de gehele beursvloer is een verplichte looprichting uiteengezet. Hierdoor kunnen

bezoekers zich veilig, zonder tegenliggers, over de beursvloer bewegen. 
 

Hygiëne: 
Het schudden van handen zit er nog even niet in. Toch zorgen wij voor een veilige en

hygiënische beursvloer door middel van handgel. Deze vind je bij de ingang en verspreid
over de beursvloer. 

 
Tijdsloten: 

Er wordt gewerkt met tijdsloten. Hierdoor kunnen wij de bezoekersstromen goed reguleren,
waardoor de 1,5 meter afstand makkelijk gehandhaafd kan worden. De tijdsloten zijn aan

te vinken bij het bestellen van gratis tickets via onze website. 
 

Bestel hier uw gratis kaarten.

https://www.milati.nl/faq-items/atco-onderdelen/
https://www.streamwijzer.nl/downton-abbey-netflix-nederland/
https://nsv.ticketteam.com/#/bezoeker
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