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NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 BOOST

1014m3/h

PROFESSIONAL

3 JAAR
ACCU GARANTIE

3 JAAR
MACHINE GARANTIE

Toonaangevende Professionele garantie*

*Bezoek egopowerplus.nl voor de voorwaarden.

WERKEN AAN EEN SCHONE,
STILLE EN VEILIGE TOEKOMST

De tijden zijn veranderd en ook het gereedschap dat we gebruiken. En onze nieuwe Professional-X 
serie is hiervan het ultieme bewijs. Neem de EGO Power+ bladblazer. Uitgerust met de meest 

geavanceerde lithium-ion accu die er bestaat. Met evenveel vermogen als een brandstof machine 
en een stevige constructie om dagelijks gebruik onder alle weersomstandigheden te doorstaan. 
Zijn indrukwekkende luchtverplaatsing verslaat alle andere bladblazers op de markt. En hoewel 

deze bladblazer evenveel vermogen heeft als brandstof bladblazers, is deze stiller, trilt minder en 
stoot deze geen uitlaatgassen uit. Tijd om over te stappen op de kracht van EGO.

DE NIEUWE EGO 56V PROFESSIONAL-X SERIE. 
ONOVERTROFFEN. 

#powerreimagined 

BLAAST BRANDSTOF 
BLADBLAZERS OMVER.

egopowerplus.nl 
challenge2025.eu
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Midden januari 2022 maakte Vredo uit 
Dodewaard zijn nieuwe DZ5-platform bekend. 
Een onderdeel daarvan is de Fluid Feeder. Dit is 
een machine om vloeistoffen, zoals nematoden 
(aaltjes) en vloeibare stimulanten, middels het 
Vredo-dubbeleschijvensysteem in de wortel-
zone te injecteren. Om emelten en engerlingen 
succesvol te bestrijden, moeten de nematoden 
zo kort mogelijk bij de larven gebracht worden. 
Ook mogen deze niet in aanraking komen met 
uv-licht. De Fluid Feeder zorgt hiervoor en 
daarmee voor een zeer effectieve bestrijding. 
Volgens de experts van Vredo zou op deze 
wijze tot 70 procent bespaard kunnen worden 
op nematoden in vergelijking met de toepas-
sing van een veldspuit.

Pieter Teunis Hoogland, salesmanager bij Vredo 
Dodewaard nam de prijs 14 september tijdens 
de feestelijk opening van GTH/ATH voor het 
paviljoen van beursorganisator Fedecom in 
ontvangst. ‘We zijn al een aantal jaren bezig om 
duurzaam sportvelden te beheren. Het idee 
voor de Fluid Feeder is echt uit de markt geko-
men. We hebben die geluiden verzameld en 
er de “Vredo-saus” overheen gegoten om een 
mooi product op de markt te zetten. Een goede 
stap in duurzaam beheer.’

Het juryoordeel
De Fluid Feeder werd tot winnaar gekozen 
door de vakjury bestaande uit Toon van der 
Stok (CUMELA/Grondig), Gertjan Zevenbergen 
(AgriMedia/Tuin en Parktechniek), Hein van 
Iersel (NWST/Stad+Groen/Boom in Business/
Boomzorg/Fieldmanager), Johan Simmelink 
(Tuin & Landschap) en Rien van der Spek (voor-
malig voorzitter van de VHG). De vakjury noem-
de de Fluid Feeder een ‘belangrijke vooruitgang 
en een terecht winnaar’.
Op de tweede plek eindigde de autonome gps 
onkruidverwijderaar Violette van Milati. New 
Holland ontving de derde prijs met de AgXtend 
Xpower XPA.

De genomineerden
In totaal werden er tien innovaties genomi-

neerd voor het Gouden Klavertje Vier 2022. 
Naast de winnende Fluid Feeder, Violette en 
AgXtend Xpower, dongen ook de emissievrije 
versnipperaar van C. van der Pols en Zn, de TP 
175 Mobile E-ZE volledig elektrische houtver-
snipperaar van Hissink, de Swozi lasertracker 
en gps werktuigdrager RoviMo van Milati, de 
elektrische tractor van Knegt International, de 
C35 en C45 snoeischaren van Pellenc en de 
autonome ruwterreinmaaier Vector 2.0wD van 
Vector Machines mee naar de innovatieprijs.
‘De genomineerde innovaties zijn heel divers 
van aard en bieden vaak oplossingen voor actu-
ele problematiek, waardoor ze om uiteenlopen-
de redenen interessant zijn voor professionals 
werkzaam in de openbare buitenruimte’, zo zei 
de vakjury eerder.

‘Een belangrijke vooruitgang en een terechte winnaar’, aldus de jury

Een vast onderdeel van iedere GroenTechniek 

Holland is de uitreiking van het Gouden 

Klavertje Vier. Uit tien genomineerde innovaties 

werd woensdag 14 september, op de eerste dag 

van de vijfde editie van de meerdaagse beurs 

in Biddinghuizen, de Fluid Feeder van Vredo 

Dodewaard tot winnaar 2022 uitgeroepen.
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Fluid Feeder Vredo wint GTH 
innovatieprijs Gouden Klavertje Vier

Fluid Feeder op GTH 2022 Vredo DZ5 series Full Line Seeding Solutions Fluid Feeder
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