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The Dutch 
  

Wij stonden vorige week op de formule 1 grasmat van het golven, vertelde Phil Helsby 
Managing Director at The Dutch ons. We waren hier aanwezig voor een nieuwe aflevering
van Passie voor Gras. Volg jij ons al op YouTube, Facebook of Instagram? We zijn nu druk

aan het monteren, maar de video’s gaan binnenkort in première! 
  

Zo hadden wij vorig jaar Bo voor de camera en kwam deze week dit nieuws naar buiten:
Ado 'hoogste binnenkomer' in de veldencompetitie. Zo melde de Fieldmanager.

"Opvallende tweede op de ranglijst is ADO Den Haag. De club uit Den Haag speelde
zeven jaar op kunstgras, maar stapte in de zomer van 2020 weer over op natuurgras. De

beoordeling van 4,12 is een mooi compliment voor AH Vrij Groen, Grond en Infra, dat
verantwoordelijk is voor het veldonderhoud bij Ado" Wij maakten een item met Bo over zijn

Passie voor Gras. Dan begrijp je wel waarom ze nu op no.2 staan! 
 

Bekijk de video hier.

https://mailchi.mp/fd665b9bce22/passie-voor-gras-in-januari?e=[UNIQID]
https://www.youtube.com/watch?v=-EQEktAvwCQ&feature=youtu.be
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Milati blijft investeren in robots 
  

Sinds het 12,5-jarig bestaan, tweeëneenhalf jaar geleden, heeft Milati maar liefst drie
innovatieve producten aan het assortiment weten toe te voegen. Hier komt nu nog een

vierde product bij. Als vierde productgroep voegt Milati hier nu de Ambrogio robotlijn aan
toe. Deze robotlijn, met inmiddels alweer 20 jaar ervaring, bestaat uit een serie

robotmaaiers. Eurogarden Nederland is de exclusieve importeur van deze intelligente
robotlijn in de Benelux en heeft Milati aangesteld als dealer voor de professionele markt. 

 
Lees er alles over op onze website.

https://www.youtube.com/watch?v=-EQEktAvwCQ&feature=youtu.be
https://www.milati.nl/milati-blijft-investeren-in-robots/
javascript:;


Onze laatste innovatie maakt het nummer 5! 
  

De Zwitserse start-up Ronovatec heeft vier partners aangewezen voor leveringen in
Europa. Wij zijn exclusief importeur voor de Nederlandse markt, Milati zal samen met

Hofstede Timmerman te Staphorst de Ronovatec in de Nederlandse markt
presenteren. De RovoMi is een computergestuurde, autonome robot op drie wielen die je

ondersteunt bij het onderhouden van je sportveld. 
 

Lees hier meer over de nieuwste robot die wij in ons assortiment hebben opgenomen.

https://www.milati.nl/milati-blijft-investeren-in-robots/
https://www.milati.nl/milati-is-een-van-de-vier-europese-leveranciers-van-ronovatec/
https://www.milati.nl/milati-is-een-van-de-vier-europese-leveranciers-van-ronovatec/
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Digitaal magazine 
  

Omdat de Nationale Sport Vakbeurs, waar wij normaal altijd aanwezig zijn, niet door kon
gaan, is er een e-magazine uitgebracht. Het is een interactief en inspirerend

sportmagazine geworden! Het staat boordevol nieuwe ontwikkelingen, interessante
interviews met vooraanstaande mensen uit de sportbranche, actuele onderwerpen en
innovaties op het gebied van de dynamische sportsector. In plaats van op de beurs,
hebben we nu een mooie plek in het magazine. Daar delen we onze ervaring met de

autonome onkruidverwijderaar: Violette. 
 

Je leest er alles over op pagina 93, inclusief de nieuwste video.

Turf Tank One op het witte doek! 
  

Jandino Asporaat heeft sinds april in het geheim gewerkt aan een nieuwe bioscoopfilm, die
in december in de bioscopen moest verschijnen. Bon Bini: Judeska in da House speelt

zich af rondom een van zijn populairste typetjes, tijdens de lockdown in Nederland. 
Wat wij met deze film te maken hebben? Weet je nog dat wij in april een artikel publiceerde
met de titel: “Van groene grasmat naar rode loper“? Dat ging over deze bioscoopfilm. Met

de Turf Tank One hebben we een tennisveld belijnd. 
 

Je krijgt op 1:39 in deze trailer al een klein voorproefje van de tennismatch uit de film.

https://www.milati.nl/milati-in-e-magazine-nationale-sport-vakbeurs/
https://www.milati.nl/milati-in-e-magazine-nationale-sport-vakbeurs/
https://www.milati.nl/turf-tank-one-op-het-witte-doek/
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