Sterk in verfraaiing en verbetering
van openbare en privéruimtes

ONKRUIDBESTRIJDING

Duurzaam en milieubewust

Krinkels geeft onkruid bij u geen kans. Wij bestrijden het al jaren op
voetpaden, wegen en parkeerplaatsen van gemeentes. Daarbij testen
we regelmatig innovatieve methodes uit. Werken ze goed? Dan
zetten we ze op grote schaal voor u in. Hieronder vindt u een aantal
methoden.
Contactbrander
De contactbrander heeft een
werkbreedte van 85 cm, en een vlam
die rechtstreeks in contact komt met
uw onkruid. Zo raken uw wandelen fietspaden in een mum van tijd
onkruidvrij.
WeedSeeker
De WeedSeeker spoort onkruid op
met gesofisticeerde optische en
digitale technologie. Daardoor spuit
de toepassing alleen op onkruid en
niet op kale grond. Is het bewolkt?
Dan zorgt het ingebouwde licht dat de
WeedSeeker toch nauwkeurig werkt.
Heetwater methode

Milieuvriendelijke heetwatermethode
Onze heetwatertechniek is de nieuwe
standaard in onkruidbestrijding. Krinkels
paste die als een van de eersten toe.
Hoe we uw onkruid ermee uitroeien?
Met heet water (98 graden). De
wortelhals raakt daardoor uitgeput,
zodat het onkruid sterft. Vier tot vijf
beurten volstaan om het onkruid rond
elk type verharding onder controle
te houden. Een milieuvriendelijke
methode waarmee u samen met ons
bijdraagt aan een betere omgeving –
volledig in lijn met onze bedrijfsvisie.

Onkruidbrander
De HOAF-onkruidbrander gebruiken
we vooral voor openbaar groen en
stedelijke omgevingen met een grote
oppervlakte (zoals brede voet- en
fietspaden). De brander heeft een
werkbreedte van 150 cm. Daardoor
raakt uw onkruid in ijltempo bestreden.

Mechanische borstels en veegwagens
Ook met andere oplossingen bestrijden
we uw onkruid.
Mechanische borstels voor:
• voet- en fietspaden
• straten
• opengebroken wegen
• fabrieksterreinen
Veegwagens zijn vooral geschikt voor
straten. Ze zuigen het vuil en onkruid op
met een opzuigventilator en -mond. Het
resultaat? Kraaknette straten.

Heteluchtschroeier
De heteluchtschroeier heeft een
wielaandrijving en een handbrander.
Met hete lucht (70 graden) blazen we
op uw onkruid, zodat het afsterft.

Schakel Krinkels in voor onkruidbestrijding. Contacteer ons via www.krinkels.be

