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Onkruidbeheersing
Op de beurs worden de laatste ontwikkelingen 
getoond op het gebied van Limpar en Wiper, 
machines voor onkruidbeheersing. Borstelen, 
branden of heet water, de keuze is aan de klant. 
Zo ligt er voor Wiper een nieuwe kabellegger 
klaar, waardoor de mogelijkheid ontstaat om 
twee kabels tegelijkertijd te leggen. Dat is han-
dig als men bijvoorbeeld een obstakel moet 
afzetten en op de terugweg over dezelfde kabel 
moet. Met deze nieuwe kabellegger hoeft er 
maar één gleuf gefreesd te worden, waarin in 

één handeling twee kabels worden gelegd. 
Dat is zowel minder tijdrovend en als minder 
handwerk.

Daarbij heeft de Wiper nu standaard nieuwe 
functies, zoals een afstandmeter die de afge-
legde afstand noteert. Zo weet men direct weet 
hoeveel draad er is gebruikt in de installatie. 
Ook zitten er nu wielschrapers over de achter-
wielen, is de boor eenvoudiger te wisselen en 
zit er een rem op de rol waarop de omtrekdraad 
wordt gemonteerd.

Robotmaaiers
Daarnaast heeft Knopert nieuwe modellen 
robotmaaiers voor het nieuwe decennium: 
de Wiper I70 en I100S, de Wiper Yard 200S en 
de Wiper K XL. Met de rubberen flex-wielen 
is schoonmaken niet meer nodig. De wielen 
vervormen door het zachte rubber, waardoor 
het gras er vanzelf vanaf valt. De XL is de grote 
broer van de dit jaar geïntroduceerde K-Line-

robots. Deze kolos kan maximaal gebieden 
van 6.000 m² onderhouden en heeft zes jaar 
garantie.

Waarom staat Knopert Tuin-, park- en reinigingsmachines dit jaar op de Groene Sector Vakbeurs? 

Om op deze grote beurs hun producten te presenteren aan bezoekers vanuit het hele land!

De nieuwigheden van Knopert 
Tuin-, park- en 
reinigingsmachines
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Een greep uit het assortiment van Knopert 

Tuin-, park- en reinigingsmachines 

De Wiper-maairobot Yard 201S

Biologische e i k e n p r o c e s s i e r u p s bestrijding

De Tifone rupsenspuit is een innovatieve machi-
ne ter bestrijding van de eikenprocessierups en 
is speciaal gebouwd met het oog op efficiëntie, 
bedieningsgemak en betrouwbaarheid.
 
De Tifone VRP is zowel geschikt voor EPR-bestrij-
ding met Bt (Bacillus thuringiensis) en nematoden. 
 
Het pendelen en roteren van de spuitmond wordt 
aangestuurd door 2 krachtige elektromotoren. Dit 
voorkomt (over)verhitte hydrauliekolie en vraagt 
minder vermogen van uw machine.
 
Zeer sterke flux: tot 30 meter spuitafstand.
 
De Tifone VRP is verkrijgbaar in een 600, 800 & 
1000 liter uitvoering.
 
De Tifone VRP kan met tal van opties worden 
uitgebreid zoals ES (Elektrostatische lading), au-
tomatisch pendelen van de spuitmond, elektrisch 
regelen van de spuitdruk en veel meer.

Gebbelsweg 16 • 6035 EA Ospel • Tel.: 0495-622052 • Mob.: 06-531 666 30 • E: info@renki.nl

www.renki.nl

Be social 
Scan of ga naar:  

www.vakbladdehovenier.nl/article/31836/
de-nieuwigheden-van-knopert-tuin--park--en-
reinigingsmachines


