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Van underdog  
naar goaltjesdief
Milati toont vier succesvolle machines uit  
12,5-jarig bestaan

Arjen Spek uit het Zuid-Hollandse Papen-

drecht had een droom: een eigen bedrijf. Op 

15 februari 2005 waagde hij de sprong. Met 

een telefoon, een rugzak aan ervaring en een 

dosis doorzettingsvermogen was Milati Grass 

Machines geboren, een bedrijf voor tuin- en 

parkmachines. En van underdog is Milati inmid-

dels veranderd in een speler om rekening mee 

te houden. Een goaltjesdief…

ADVERTORIAL

Terugkijkend is Arjen Spek tevreden. ‘In 12,5 jaar 
tijd hebben we een unieke productrange en een 
mooi klantenbestand opgebouwd. Dat gaan we 
tijdens Groentechniek Holland 2017 onder andere 
vieren met fascinerende demonstraties, feestelijke 
aanbiedingen en een breed scala aan producten 
met de X-factor.’ 

Tijdens Groentechniek Holland 2017, Nederlands 
grootste vakbeurs voor professionals in de openba-
re groen/grijze ruimte, toont en presenteert Milati 
zijn meest opzienbarende machines en de innova-
tieve machinereeks van Allett Mowers, Fleet Line 
Markers en Cobra Garden Machinery. Milati Grass 
Machines levert alleen machines die net dat beetje 
extra hebben om formidabele prestaties te kunnen 
leveren. ‘Ze hebben de X-Factor’, aldus Spek. 

1. Liberty-accukooimaaier
Het Britse Allett Mowers is gespecialiseerd in 
kooimaaiers, zowel voor professioneel gebruik, 
zoals voor de stadions van FC Twente, AZ en de 
Keukenhof, als voor semiprofessioneel en particu-
lier gebruik. Deze zomer heeft Allett een noviteit 
op de markt gebracht: de accukooimaaier. 

Met de Allett Liberty 30-, 35- en 43-accukooi-
maaiers biedt Milati een ware noviteit op de 
Nederlandse markt. Alle drie de accukooimaaiers 
zijn standaard uitgevoerd met een 40 volt 4 Ah 
Li-ionaccu, acculader, 32 liter- grasvangbak, een 
maaicapaciteit van ongeveer 500 m2 en als optie 
een mosverwijderaarcassette. De Allett Liberty 
35 en de 43 hebben daarnaast als opties een 
beluchtingscassette, borstelcassette, diepverticu-
teercassette, verticuteercassette en een tienblads-
snijcilindercassette. Tijdens de vakbeurs kunnen de 
machines worden bekeken en worden de mogelijk-
heden gedemonstreerd. 

2. Fleet Maqa gps-gestuurde belijner
Begin dit jaar introduceerde Fleet Linemarkers 
tijdens de BTME Harrogate-beurs de Fleet Maqa 
op de Engelse markt. Dit is een gps-gestuurde 
belijningskar, die gebaseerd is op de Fleet Combi 
3-belijningskar. De Fleet Maqa is voorzien van een 
25 litertank voor belijningsmateriaal, een 7 liter-
schoonwatertank en een gps-ontvanger gemon-
teerd op de spuitkopgeleiding.

Eerste belijning: bij de eerste keer belijnen van 
een veld loopt men met de Fleet Maqa naar alle 
cornerplekken; deze worden bevestigd in de tablet. 
Vervolgens kan men dit veld een eigen naam 
geven, bijvoorbeeld ‘Trainingsveld A’, die in de data 
opgeslagen wordt. De eerstvolgende keer dat men 
weer bij Trainingsveld A komt, herkent de Maqa de 
locatie.

3. Cobra Garden Machinery 
Cobra Garden Machinery werd in 2013 gelanceerd 
en wordt ondersteund door Henton & Chattell Ltd 
in het VK. Daardoor heeft het merk het voordeel 
van 80 jaar vakmanschap op het gebied van tuin- 
en parkmachines en tuinonderhoudsmachines. 
Het Cobra-segment bestaat uit een reeks van 
meer dan 100 machineproducten en breidt nog 
steeds uit, om aan de vraag naar particuliere en 
professionele tuin- en parkproducten te kunnen 
beantwoorden. Een aantal eyecatchers in de reeks 
zijn de zero emission-producten, zoals de 24 volt- 
en 40 volt- accugereedschappen en de Airmow-
luchtkussenmaaiers. 
De filosofie van Cobra is trouw blijven aan zijn 
vertrouwde waarden van innovatie, kwaliteit, 
betrouwbaarheid, waarde en klantenservice. 
Milati Grass Machines BV kan zich uitstekend in 
deze bedrijfsgedachte vinden en komt tijdens de 
vakbeurs met een feestelijke aanbieding van de 
Cobra-tuinmachines. 

Meer informatie
Milati is de officiële importeur van Agria, Allett 
(voorheen ATCO), Cobra Garden Equipment, 
Fleet Linemarkers, True Surface, Turf Pride Core 
Collectors en Foley United & Neary-slijpbanken. 
Het bezoekadres van Milati is in Papendrecht, 
Buitendijks 49. Het bedrijf is bereikbaar via tele-
foonnummer +31 78 641 5654 of via e-mail: info@
milati.nl. U kunt Milati vinden op Groentechniek 
Holland 2017, standnummer 3.06. 

‘Tijdens GTH vieren we ons 12,5-jarig bestaan met 
demonstraties, aanbiedingen en een breed scala 
aan producten’
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