RAVO 3E (ONKRUID)BORSTEL
HET SCHONE ALTERNATIEF
Eind 2012 is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu door de Universiteit van Wageningen in samenwerking
met Peter van Welsem Advies & Beheer te Deventer onderzoek
gedaan naar de optimalisatie van onkruidbeheersing
verhardingen.
Uit dit onderzoek*) komt naar voren dat een veegmachine
uitgerust met een derde onkruidborstel een goede aanvulling is op
de huidige methoden om onkruid te bestrijden en dat effectieve
inzet van een veegmachine met derde onkruidborstel kan leiden
tot een kostenbesparing van bijna 10% en vermindering in gebruik
van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen van 20 tot 25%. Ook
wordt gesteld dat de inzet van veegmachines tevens leidt tot een
positieve beïnvloeding van de beeldbeleving door bewoners,
omdat naast vermindering van onkruid ook de hoeveelheid
straatvuil afneemt. Om te bepalen welk type derde borstel het
meest geschikt is om onkruid te bestrijden zijn, in het kader van
het genoemde onderzoek, bij de gemeente Amersfoort in de
wijk Schothorst vijf typen derde borstels van verschillende
fabrikanten uitgetest.
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Van alle geteste derde borstels kwam die van RAVO op alle
fronten als beste uit de test. Men prees hem voor zijn snelheid,
efficiëntie en zijn gebruiksvriendelijkheid.
De RAVO derde borstel is een 100% product van RAVO en
wordt geleverd als optie op de RAVO veegmachines uit de
RAVO 5-iSeries. De borstelarm van de RAVO derde borstel is
uitgerust met een links- en rechtsom draaiende borstel met
hoekverstelling en een traploos instelbare toerentalregeling.
Uitgevoerd met een speciale onkruidborstel, leverbaar in diverse
uitvoeringen, is de RAVO derde borstel uitstekend geschikt voor
de bestrijding van onkruid. De derde borstel kan eenvoudig door
de veegmachinemachinist vanuit de cabine worden bediend en
werkt over de volledige breedte van de veegmachine. De totale
veegbreedte van de RAVO veegmachine met derde borstel
bedraagt 3 meter.
*) B
 ron: Optimalisatie onkruidbeheersing verhardingen d.d. 23-10-2012.
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