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Violette autonome GPS onkruidverwijderaar 
 

Het definitieve verbod op pesticiden nadert, en daarmee ook het moment waarop de
onkruiden alleen nog maar mechanisch bestreden kunnen worden. Dat gaat fieldmanagers

en Grasonderhoudsdiensten veel extra werk opleveren. Tenzij we natuurlijk een robot
zouden uitvinden die onkruiden automatisch herkent en bestrijdt. Daarom introduceert

Milati Grass Machines de Violette van de Firma Natuition, een innovatie op het gebied van
autonoom en mechanisch onkruidbestrijding voor sportvelden. 

 
Zeg gedag tegen chemicaliën en verwelkom de autonome en duurzame onkruid

bestrijding. De verandering komt niet alleen het welzijn van de toekomstige generatie ten
goede, maar ook het welzijn van de fieldmanagers en sportveld onderhoudsdiensten. 

Bekijk dit innovatieve product op onze website.

https://mailchi.mp/7b2383b54160/passie-voor-gras-in-februari?e=[UNIQID]
https://www.milati.nl/product/violette-autonome-gps-onkruidverwijderaar/
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Backlappasta  
 

Vorig jaar tijdens Groentechniek Holland presenteerde wij een nieuw en gepatenteerde
backlappasta, genaamd Foley Diamonite. 

 
Deze backlappasta op pure siliconenbasis is lichtgroen van kleur en heeft een proces
ondergaan waarbij de korrel in de pasta gehard is. Dit in tegenstelling tot de standaard

Razor Sharp, die gebaseerd is op zwarte siliconenbasis. Door het harden van de korrel in
de pasta kan deze hardere snijcilinders en ondermessen gemakkelijker scherp houden en

https://www.milati.nl/product/violette-autonome-gps-onkruidverwijderaar/
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is er minder tijd nodig voor backlappen. Ook is er minder van het product nodig om te
backlappen bij dan de gebruikelijke lappasta's. 

 
De bekende fabrikanten als Toro, John Deere en Jacobsen zijn constant aan het

verbeteren en innoveren van hun producten, zeker de kooimaaiunits op hun machines. De
huidige tendens is het gebruik van hardere metalen die een langere tijd scherp blijven,

zoals de Toro Edgemax-maaiunits. Foley Company innoveert daarin mee met de
ontwikkeling van de gepatenteerde backlappasta Diamonite; specifiek voor het scherp

houden van deze, van harde metalen voorziene, maaiunits. 
 

Meer weten? Bezoek onze webshop.

Sport Vakbeurs Houten GRATIS toegang 
 

Milati haalt de Violette-robot naar Nederland. Deze robot herkent onkruid in een sportveld
en boort deze met een spiraalboor uit de mat. Hebben jullie al GRATIS kaarten besteld

voor de Vakbeurs Sportaccomodaties Houten op donderdag 5 maart? Bestel hier je gratis
toegangskaarten!

https://www.milati.nl/product/foley-backlap-pasta-diamonite/
https://www.milati.nl/product/foley-backlap-pasta-diamonite/
https://www.facebook.com/events/179959439781796/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARD8Bnp16bybpONwJiT5jnumYHClU8BPZsNFAh4RgU6uZVcCO1JQahGXsXT6Yf6VzGiSalw2il2MKlDS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDWpilnmnUZGX06lYdMxVsX4oXHyeccfWMOlhH5gN79sCuYrE-FI7Ji5dyH7p_PHqF1XcR9D45bJ0AHmNRZXAweKhkHOB-aPA9K_HVf7iFcDapPEdesHpJXUTqJRPrGmqmBLMYlWujVV8ad9MS_dhnS_DiJF391vqo03fWO7EVNcgTk2x44O9rGY6PAVal4UWcWJCe9j08eBQ8k0ysC8bhzoFGuz-5Ay-lPzbMtTroc12KR2mma7Uvxblfet0c4zh9eP356uGq_KGn1MmBoRLf2SS9_Kfr_f9AuJxQRgU5RsEbRN4se45SuIqzgMpSXLAkfXREtS2VBiE1YtvKHbGE
https://itpregistrations.com/visitor/vakbeurs-sportaccommodaties-2020?fbclid=IwAR0ew090T-ZeMUZGTqxsYE_caqslT2t9Nakzt9pXSWbS50mc7kN08fVr8SY
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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 13 mei,

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

https://itpregistrations.com/visitor/vakbeurs-sportaccommodaties-2020?fbclid=IwAR0ew090T-ZeMUZGTqxsYE_caqslT2t9Nakzt9pXSWbS50mc7kN08fVr8SY
https://www.youtube.com/watch?v=XsgugNpHFas&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3hG3-NhSxlCQWgsIhC-PjGt4P6y4aCiz6KWy9Ivx9TbIpxvMNCqhKtoNQ
javascript:;


Een bezoek aan de Nationale Sport Vakbeurs On Tour is gratis!

De Nationale Sport Vakbeurs On Tour is een nieuw concept, naast het jaarlijks
terugkerende tweedaagse hoofdevenement in Gorinchem. Dit initiatief is genomen om op
deze manier het concept van de Nationale Sport Vakbeurs ook meer bereikbaar te maken

voor de gemeenten en sportverenigingen uit het noordoostelijke deel van Nederland.

Is deze beurs interessant voor mij? 
Bent u werkzaam binnen een gemeente en verantwoordelijk voor het sportbeleid en/of de

sportaccommodaties? Zit u in het bestuur van een sportvereniging of ondersteunt u de
sportvereniging op een andere manier (denk hierbij aan verenigingsmanager,

accommodatiebeheerder, materiaalbeheerder, clubhuisbeheerder, commissielid of
trainer)? Of bent u eigenaar/exploitant van een sporthal of andere

sportaccommodatie? Dan is een bezoek aan de Nationale Sport Vakbeurs On Tour het
zeker waard!
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