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Robotbelijners plaatsen portret
Soms zijn er van die momenten dat je benaderd wordt om iets speciaals te maken. Door het
Cruijff portret, wat wij in 2018 voor DWDD hebben mogen uitvoeren, kregen we deze uitdaging.
Samen met het hele Milati Grass Machines team zijn we dagen met onze Allett Mowers en
drie Turf Tank GPS robots bezig geweest om dit portret in al zijn perfectie vorm te geven. Trots op
het eindresultaat en extra gaaf dat het landelijk zoveel aandacht krijgt. Marketingburea Truus
bedankt voor deze opdracht en fijne samenwerking! Boerderij De Yperenberg bedankt voor de
gastvrijheid. En natuurlijk het hele team eromheen. Hier lees je het artikel in het AD over dit
bijzondere project.

Gemeente Breda kiest ook voor
robotbelijning
In dit artikel lees je over de Turf Tank
One robot die gemeente Breda aankocht
om efficiënt en effectief hun velden te
belijnen.

Allett lanceert '2021 Creative
Lawn Stripes Competition'
Gestreepte gazons waren vroeger weliswaar
het domein van de Britse tuin, maar
tegenwoordig strijden enthousiaste tuinders
van over de hele wereld ieder jaar om deze
felbegeerde groene onderscheiding. Hoe je
zelf deel kunt nemen lees je hier.

Milati belijnt met Passie voor
Gras
Afgelopen maand verscheen in het
Voetbaljournaal Alblasserwaard een artikel
over Milati en Passie voor Gras. Je leest
het artikel en het magazine hier.

De Liberty 43 maait vanaf nu het
R&I Center van SGL

Vaak leveren wij onze producten persoonlijk
af bij de professionals die bij ons bestellen.
Zo komen we geregeld op bijzondere
plekken. In dit artikel lees je waar we
afgelopen maand op bezoek mochten
komen.

Milati in het Nationale Sport
Vakbeurs E-magazine
Een must read, en must see. Niet alleen voor
onze video’s, maar het volledige magazine
staat vol interessante interviews, columns,
de laatste trends, video’s, ontwikkelingen en
innovaties op het gebied van sport. Je leest
het E-magazine hier.

Passie voor Gras te gast bij FC
Dordrecht
Deze maand waren wij te gast bij Arie Heester
en Jan Kijkuit, twee vrijwilligers die
verantwoordelijk zijn voor het gras van eerste
divisie club FC Dordrecht. Hier lees je het
artikel.
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