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HOAF introduceert noviteit 
HOAF Weedair 50 op 
Groene Sector Vakbeurs

Ripagreen met rugzak op halfverharding
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Met vijftig jaar ervaring op het gebied van 
gasgestookte brander- en infraroodtechnolo-
gie voor industrie, wegenbouw, landbouw en 
openbaar groen, staat HOAF met regelmaat 
aan de wieg van nieuwe ontwikkelingen. 
Technieken uit de industrie en landbouw wor-
den uitgewisseld met het openbaar groen. Een 
brandertechniek uit de landbouw wordt sinds 
een jaar toegepast in de boomteelt. Met een 
HOAF-venturiebrander wordt kiemend onkruid-
zaad in de toplaag van de grond gedood. Na de 
bereiding van een vals zaaibed wordt de bran-
der ingezet, maar hij is ook prima inzetbaar na 
het zaaien van dieperliggend berken- en haag-
beukenzaad. Bij het verdwijnen van de gewas-
beschermingsmiddelen biedt HOAF hiermee 
een alternatief voor onkruidbestrijding. Menno 
Looman kan u hierover op de beurs uitgebreid 
informeren.

HOAF Weedair 50
Een noviteit op de Groene Sector Vakbeurs is 
de introductie van een nieuwe heteluchtunit, 
de HOAF Weedair 50. Het idee voor de HOAF 
Weedair 50 is ontstaan in Denemarken. Daar 
was behoefte aan een compacte handzame 
onkruidbestrijder op basis van hete lucht, een 
compacte heteluchtunit voor kortstondige 
inzet. De HOAF Weedair is het afgelopen jaar 
intensief getest door conciërges van scholen en 
flatgebouwen en beheerders van begraafplaat-
sen. De opgedane ervaringen zijn verwerkt in 
de HOAF Weedair 50. Het resultaat is een com-
pact, eenvoudig, handbediend apparaat. De 
HOAF Weedair 50 is voorzien van een geïsoleer-
de roestvrijstalen kap. Onder de kap is een met 

propaan gestookte heteluchtbrander geplaatst, 
die een temperatuur van ca. 550°C genereert 
zonder gebruik te maken van elektriciteit of 
pneumatiek. De HOAF Weedair 50 is voorzien 
van de vertrouwde elektrische piëzo-ontsteking 
en een digitale temperatuurmeter die de tem-
peratuur onder de beschermkap registreert. 
Met een gasfles van 11 kg kan men ruim een 
dag werken zonder gesleep met gasflessen. 
Door de grote wielen is de Weedair 50 goed 
inzetbaar op onverharde en halfverharde terrei-
nen. Al met al: een praktisch apparaat met een 
hoge bedrijfszekerheid en weinig onderhoud.

Ripagreen MobilityKIT
De lichtgewicht Ripagreen-heteluchtlans is nu 
leverbaar met een ergonomische rugzak, zodat 
het onkruid nog effectiever bestreden kan 
worden. Onkruid langs muren, boomspiegels 
en obstakels kan makkelijk worden behan-
deld. Met de praktische handgreep kan men 
in één handeling de gaskraan openen en de 
brander veilig ontsteken. De rugzak is voorzien 
van een handmatig opblaasbaar luchtkussen 
dat de onderrug ondersteunt. Het elastische 
balanceersysteem dat aan de rugzak is gekop-
peld, zorgt voor een prettige bediening van 
de Ripagreen-lans. HOAF ontvangt u graag in 
stand 611.

Met veel vertrouwen begint HOAF het nieuwe 

jaar door deelname aan de Groene Sector 

Vakbeurs. Deze beurs is bij uitstek de plaats 

waar HOAF zijn relaties en andere 

geïnteresseerden ontmoet voor een evaluatie 

van het afgelopen jaar, en om hen te wijzen op 

de nieuwe producten die HOAF op de beurs 

introduceert. HOAF toont hier de 

thermHIT-onkruidbranders en de Weedair- 

heteluchtapparaten voor hoveniers en 

groenvoorziening.
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