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Riko Mets over ‘zijn’ Allett Liberty 43 voor de achtertuin 
  

Riko Mets, wonend in Amstelveen, is een enthousiaste tuinierliefhebber van mooie,
strakke gazons. En dat kan alleen maar met een goede kooimaaier. Riko kocht daarom

een Allett Liberty 43 kooimaaier om het gazon in zijn achtertuin de look van een golfbaan
mee te geven. Via social media gevonden en besteld bij Milati Grass Machines in

Papendrecht. “Ik word blij van een mooi, strak gazon zonder onkruid.” 
 

Lees hier het volledig artikel

https://mailchi.mp/6b8c45d7f3fd/passie-voor-gras-in-juni?e=[UNIQID]
https://www.milati.nl/riko-mets-over-zijn-allett-liberty-43-voor-de-achtertuin/
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Geen lapmiddel
 Met de kennis over de techniek van het backlappen van de kooimaaier is het niet al te
best gesteld. Hoogtijd voor een lesje over de techniek van het scherp houden. ls Arjen

Spek op een onderhoudstraining of presentatie voor aannemers, greenkeepers en
fieldmanagers vraagt wie met behulp van backlappen de messen van de kooimaaier

scherp houdt, steekt vaak maar de helft van de aanwezigen een vinger in de lucht. En als
Spek vervolgens doorvraagt hoe zij backlappen en hoe lang, wordt hem duidelijk dat nog
lang niet al zijn publiek weet hoe je dit op de juiste manier aanpakt. “Soms hoor ik dat ze

tot wel 20 minuten backlappen. Dan doe je het te laat, niet goed óf met de verkeerde
slijppasta.” De hoogste tijd dus voor een korte bijspijkercursus backlappen.

 
Lees er hier meer over 

https://www.milati.nl/riko-mets-over-zijn-allett-liberty-43-voor-de-achtertuin/
https://www.milati.nl/geen-lapmiddel/
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Robotbelijnen slaat aan bij  gemeenten
Waar het voorheen een volle week kon duren om alle wedstrijdvelden in een grote

gemeente te belijnen, is dat tegenwoordig binnen twee dagen geregeld. De robotbelijner
Intelligent Onekan velden namelijk binnen een half uur belijnen. 

 
Gemeentes hoeven de machine niet aan te schaffen, maar kunnen bij ons aankloppen om
de robotbelijner te huren. De gemeenten Amsterdam, Zwijndrecht en Breda maakten daar
al gebruik van. In Amsterdam-West zijn in de zijn in de zomer van 2019 voor het eerst een
aantal natuurgrasvelden belijnd door de Intelligent One. Het gewest Amsterdam-west telt
acht sportparken met zo’n dertig natuurgrasvelden. Afgelopen jaar zijn de wedstrijdvelden

van die sportparken, vijftien in totaal, belijnd met de robot. Eddie Colpaart, locatie-
coördinator van de sportparken in gebied west, vertelt: ‘Wij zitten hier in het hoogseizoen
best krap in het personeel qua bezetting, en we hebben er maar weinig tijd voor. Daarom

heb ik besloten om Milati in te schakelen en de lijnen door de robot te laten uitzetten.’

Lees hier het volledige artikel.

https://www.milati.nl/geen-lapmiddel/
https://www.milati.nl/robotbelijnen-slaat-aan-bij-gemeenten/
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De robot voor onkruid! 
 

Het definitieve verbod op pesticiden nadert, en daarmee ook het moment waarop de
onkruiden alleen nog maar mechanisch bestreden kunnen worden. Dat gaat fieldmanagers

en grasonderhoudsdiensten veel extra werk opleveren. Tenzij we natuurlijk een robot
zouden uitvinden die onkruiden automatisch herkent en bestrijdt. Daarom introduceren wij

de Violette van de Firma Natuition, een innovatie op het gebied van autonoom en
mechanisch onkruidbestrijding voor sportvelden. 

 
Lees er hier meer over

https://www.milati.nl/robotbelijnen-slaat-aan-bij-gemeenten/
https://www.milati.nl/product/violette-autonome-gps-onkruidverwijderaar/
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Intelligent One verandert de naam in Turf Tank One 
  

Het toonaangevende robotmarkeringsbedrijf Intelligent One heeft zijn naam veranderd in
de Amerikaanse merknaam Turf Tank. Tot nu toe opereerde het bedrijf overal buiten de

Verenigde Staten onder Intelligent Marking of de Intelligent One. De beslissing is genomen
om het bedrijf als één geheel samen te brengen en deze fusie zal ook de naam van de

GPS-lijnmarkering, die nu bekend zal worden als de Turf Tank One, hernoemen. 
 

Lees er hier alles over.

Winactie 
 

Win een de robot die automatisch kan belijnen! Van sportvelden, tot aan campingvakken
en social distance cirkels. Bespaar tijd, geld en verf. Wil jij kans maken op een jaar lang
gebruik maken van de Turf Tank Intelligent One? Zorg dan dat je onderstaande stappen

volgt. 
 

1. Like de Facebookpagina van onze importeur TurfTank 
2. Tag een vriend die in dezelfde branche zit 
3. Ga naar https://campaign.turftank.com/win-a-robot-row en vul het formulier volledig in 
4. Succes!

https://www.milati.nl/product/violette-autonome-gps-onkruidverwijderaar/
https://www.milati.nl/intelligent-one-verandert-de-naam-in-turf-tank-one/
https://www.milati.nl/intelligent-one-verandert-de-naam-in-turf-tank-one/
https://campaign.turftank.com/win-a-robot-row?fbclid=IwAR3a3KuoMIzgNDwsdIIx4zrDUylkTC18C9cr1VowMJCpFDxz0jtDw9EDlTs
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De Picknicktuin in Apeldoorn 
  

Wat een leuk zomers initiatief, de Picknicktuin in Apeldoorn! Wil je daar ook bij aanwezig
zijn, check dan even de website onderaan dit bericht of ga naar de Facebookpagina en win
een picknickmand. Wij mogen de lijnen uitzetten met de Intelligent One/ Turf Tank One om
er zorg voor te dragen dat iedereen op veilige afstand gezellig aanwezig kan zijn bij deze

leuke picknick. 
 

Lees er hier meer over op onze website.

https://www.milati.nl/door-goed-te-backlappen-snijdt-het-mes-aan-twee-kanten/
https://www.milati.nl/de-picknicktuin-in-apeldoorn/
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We mogen weer naar de camping! 
 

Om dit zo veilig mogelijk te kunnen doen moet iedereen zich uiteraard aan de Covid-19
voorschriften houden. Wij mochten de opdracht van de gemeente Amsterdam ontvangen
om met onze Intelligent One / Tank Turf One de lijnen uit te zetten voor de bezoekers van

deze camping Vliegenbos in Amsterdam om op deze manier iedereen op een veilige
afstand van elkaar te laten recreëren. 

 
Lees er hier meer over op onze website.

https://www.milati.nl/de-picknicktuin-in-apeldoorn/
https://www.milati.nl/we-mogen-weer-naar-de-camping/
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Nationale Sport Vakbeurs 'On Tour' gaat door! 
 

Er is gelukkig weer wat beweging op het gebied van sport binnen de gemeenten en op de
sportverenigingen. De activiteiten dienen wel georganiseerd te worden (inclusief

begeleiding) en moeten in de buitenlucht plaats vinden. Enkel voor jongeren onder de 12
jaar geldt dat zij geen rekening hoeven te houden met 1,5 meter afstand. 

 
De versoepelingen van de maatregelen zorgen ervoor dat er weer wat meer beweging is in

alle regio’s in Nederland. Dat is heel erg prettig, maar de financiële gevolgen voor
sportverenigingen en gemeenten blijven enorm. Dit roept natuurlijk vragen op bij deze
interessante doelgroepen: Op welke manier kunnen sportverenigingen hun gemiste
inkomsten compenseren? En lukt het de 339 gemeenten, die bezig waren met de

uitvoering van het lokale Sportakkoord, om de lopende processen tijdig te vervolgen? Voor
sommige gemeenten zal de genoemde deadline wél haalbaar zijn, voor anderen is het

wellicht te vroeg. 
 

De besturen van sportverenigingen en de sportambtenaren binnen de gemeenten in
Nederland zitten vol met vragen. Tijdens onze beurs in september in Zwolle en in

november in Gorinchem, komt deze doelgroep bijeen om antwoord te vinden op deze
vragen. Een ideaal moment voor bedrijven in de sportwereld om zich te laten zien en deze
doelgroep te ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossingen. Uiteraard zorgen wij er
als beursorganisatie voor dat alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus,

zijn genomen. 
 

Wij zijn te bezoeken op stand 3.24 Bestel hier je GRATIS kaarten

https://www.milati.nl/we-mogen-weer-naar-de-camping/
https://nsv.ticketteam.com/#/bezoeker
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