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Eerste Hoaf Thermhit 75M-onkruidbranders afgeleverd

Boels werkt aan  
uitbreiding verhuurvloot  
voor groenonderhoud

Dat de onkruidbestrijdingsmachines van Hoaf 
afkomstig zijn, springt niet direct in het oog. Ze 
zijn immers in een typisch Boels-jasje gestoken. 
Er komt een Boels-plaatje op en de werktuig-
drager is volledig Boels-oranje.  
‘Daarmee wordt het een echt Boels-product’, 
schetst Hoaf-man Menno Looman. Dat Boels 
koos voor Rental, een grote internationale 
speler op de verhuurmarkt, voor de combinatie 
van een Hoaf-machine en een tweewielige 
Kersten-werktuigdrager, ziet Looman als een 
erkenning van de kwaliteit van zijn product.

‘Wij kopen het liefst rechtstreeks in bij goede 
professionele partijen’, zo verklaart Sander 

Mulders van Boels. Mulders is verantwoordelijk 
voor de inkoop van alle verhuurproducten voor 
tuin- en groenonderhoud in de landen waar 
Boels actief is. ‘Na verschillende aanbieders te 
hebben vergeleken, viel onze keus op Hoaf. 
Daarbij keken we naar zaken als betrouwbaar-
heid, degelijkheid en veiligheid. Natuurlijk 
speelt ook de prijs een rol. Omdat we huurders 
op pad sturen met een machine met open 
branders en een gastank, telde veiligheid bij 
deze aanschaf ook nog als een extra zware eis.’

Dat Hoaf en Kersten thuis zijn in het hele 
Europese werkgebied van Boels, komt goed 
uit. Volgens Looman kan de machine ook op 

De Hoaf Thermhit 75M is de eerste mobiele on-

kruidbrander in het assortiment van Boels voor 

de professionele markt. Met een werkbreedte 

van 75 centimeter en een vaste tweewielige 

werktuigdrager is de Hoaf Thermhit 75M een 

relatief handzame machine. Boels ziet een 

groeimarkt en denkt na de levering van de 

eerste machines door Hoaf alweer na over 

volgende bestellingen.

Auteur: Bart Mullink

Sander Mulders



35www.vakbladdehovenier.nl

andere werktuigdragers gemonteerd worden. 
‘Maar toevallig hebben Hoaf en Kersten in een 
groot deel van Europa dezelfde importeurs en/
of distribiteurs.’ Kersten biedt de tweewielige 
werktuigdrager onder meer voor hoveniers aan 
met verschillende soorten machines, zoals een 
sneeuwschuiver, een veger en een onkruid-
brander. Zo kunnen ze worden ingezet voor uit-
eenlopende, veelal seizoengebonden taken. Bij 
Boels is om praktische redenen gekozen voor 
een vaste combinatie met alleen de onkruid-
brander.

Economisch
Hoveniersbedrijven die af en toe een onkruid-

brander nodig hebben, zijn samen met de 
grotere bedrijven in de groenvoorziening de 
belangrijkste doelgroepen. Het verbod op che-
mische onkruidbestrijding dwingt opdracht-
gevers en -nemers al een tijdje naar andere 
bestrijdingsmethoden uit te kijken. 

Huren van het benodigde materieel kan econo-
misch aantrekkelijk zijn, zeker voor wat kleinere 
bedrijven, onderstreept Mulders. ‘Voor veel 
bedrijven is de aankoopprijs van dit apparaat 
te hoog. Het is een seizoenmachine, die je niet 
het hele jaar door gebruikt. Voor de meeste 
ondernemers is huren stukken interessanter, 
ook omdat ze dan geen onderhoudskosten 

meer hebben. Huren kan voor een klant ook 
een manier zijn om een machine in de praktijk 
te testen, om hem daarna aan te schaffen.’

De Hoaf Thermhit 75M-machines zijn een 
aanvulling op het brede, al langer bestaande 
assortiment voor tuin- en groenonderhoud van 
Boels. Behalve twee typen onkruidborstelma-
chines biedt Boels ook een mini-onkruidbran-
der met lans aan. ‘Net als de kleinste elektrische 
borstelmachine is die brander vooral bedoeld 
voor onderhoud rondom het huis. De onkruid-
brander met lans wordt meestal voor lastig 
bereikbare plaatsen gebruikt, waar het onkruid 
wordt weggebrand. Verder is er de tweewielige 
benzine-aangedreven borstelmachine. Wie 
onkruid wil bestrijden met heet water, kan ook 
bij Boels terecht. ‘Machines met heet water zijn 
multi-inzetbaar, maar worden vooral gebruikt 
bij reiniging. Onkruid verwijderen kan daarvan 
een onderdeel zijn.’

Uitbreiden
In de categorie ‘tuinen en groenonderhoud’ 
biedt Boels diverse soorten materieel en 
gereedschappen aan, van graaf- en grondbe-
werkingsmachines en onkruidbestrijders tot 
handgereedschap, zoals kettingzagen, trim-
mers, bosmaaiers en bladblazers. ‘We zijn op 
dit moment druk bezig met uitbreiding van het 
assortiment ten behoeve van onze professio-
nele klanten in de groensector. Groenbedrijven 
komen bij ons omdat ze efficiënter, makkelijker 
en milieubewuster willen – en vaak moeten 
– werken. De behoefte aan onkruidbranders 
komt mede daaruit voort. We hebben recent 
ook een grote aankoop van accumachines 
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'Bedrijven huren 
om efficiënter, 
gemakkelijker en 
milieubewuster te 
kunnen werken'
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gedaan, bij Husqvarna. Daarmee spelen we in 
op de vraag naar accu-aangedreven gereed-
schap, omdat dit stiller is, schoner en minder 
trilt. Hierdoor zijn de machines breed inzet-
baar en veroorzaken ze bijvoorbeeld op druk 
bezochte openbare plaatsen minder overlast. 
Doordat de machines op accu werken, zijn 
ze ook op alle hoogtes inzetbaar. We denken 
momenteel goed na over verdere uitbreiding 
van ons aanbod, vooral ten behoeve van 
boomverzorging.’

De Hoaf-machines zijn voor het merendeel 
gestationeerd in Nederland, België, Duitsland 
en het Verenigd Koninkrijk. ‘De eerste aanschaf 
is bedoeld om te ontdekken hoe de markt rea-
geert. We hebben de machines strategisch ver-
spreid over de gebieden waarvan we denken 
dat ze daar het beste zullen lopen. Het is nu 
afwachten hoe de vraag zich ontwikkelt. Als de 
machines goed worden verhuurd, zullen we de 
vloot met deze Hoaf-Kersten-combinatie verder 
uitbreiden.’

Primeur
Van de Hoaf Thermhit 75M als verhuurma-
chine heeft Boels volgens Hoaf-man Menno 
Looman de primeur. ‘We hebben wel eerder 
onkruidbranders voor de verhuur verkocht, 
maar nog nooit aangedreven machines, alleen 
kleinere handgeduwde modellen. Die werden 
afgenomen door verschillende verhuurbedrij-
ven, grotere, maar ook kleine met één of twee 
vestigingen.’

Met zijn werkbreedte van 75 centimeter past 
de Thermhit 75M op een compacte werktuig-
drager, zoals de Kersten K1500. De combinatie 
is bedoeld om gemakkelijk mee te kunnen 

manoeuvreren op trottoirs en rond straat-
meubilair. Het onkruid krijgt bovengronds 
een verwoestende slag toegediend door een 
combinatie van vlam, infraroodstraling en hete 
lucht. Bijzonder aan de machine is volgens 
Looman het hoge warmterendement, dankzij 
een beschermkap en infrarood reflecterend 
gaas. Verder levert de zogeheten voorzetkap 
een bijdrage aan de geringere energiebe-
hoefte, zo verklaart Looman. Deze is bedoeld 
om alleen een smalle strook onkruid te bestrij-
den, bijvoorbeeld langs trottoirranden. Dat 
de machine in combinatie met de Kersten-
werktuigdrager zich al jaren bewijst, noemt hij 
ook als een verkoopargument waarvoor Boels 
gevoelig bleek.

Veiligheid
Veiligheid is een belangrijk aspect van onkruid-
branders, weten ze zowel bij Hoaf als bij Boels. 
Looman: ‘De Hoaf Thermhit 75M is weliswaar 

goed afgeschermd, maar het blijft een onkruid-
brander met een open vlam.’ Mulders: ‘Een 
particulier zal rondom de woning eerder met 
een handbrandertje aan de gang gaan, of een 
onkruidborstelmachine. Deze Hoaf-machine 
is echt bedoeld voor de professional. Die weet 
bijvoorbeeld dat je er niet mee over brandbare 
materialen heen moet gaan en altijd eerst 
rondslingerend afval zoals plastic en papier 
moet opruimen, omdat je niet wilt dat dit vlam 
vat. Bij de verhuring zal het Boels-personeel 
altijd uitleggen wat je er wel en niet mee moet 
doen.’

'Met een Boels-
plaatje erop wordt 
het een Boels- 
product. Zo is het 
dus geen Hoaf 
meer'

Menno Looman

Be social 
Scan of ga naar:  

www.vakbladdehovenier.nl/article/30295/
boels-werkt-aan-uitbreiding-verhuurvloot-voor-
groenonderhoud

4 min. leestijd


