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  Ambrogio robot: de perfecte

tuinhulp 

De Ambrogio robot is de perfecte tuinhulp

om op dagelijkse basis welk type tuin dan

ook te beheren. Van kleine residentiële

tuinen, eenvoudig of complex, tot gras op

sportcomplexen. Of, in dit geval, voor de

velden die gebruikt worden voor het trainen

van honden.

  Wij presentere de Air2G2 Air

Inject! 

Lees hier alles over de Air2G2 Air Inject: onze

nieuwe zelfrijdende beluchter, made in the

USA, die zuurstof naar de wortels van het

gras brengt en doorstroming van lucht en

water in de oppervlakte creëert zonder deze

te beschadigen.

https://www.milati.nl/
https://www.milati.nl/ambrogio-robot-de-perfecte-tuinhulp/
https://www.milati.nl/air2g2-zelfrijdende-beluchter/
https://www.milati.nl/air2g2-zelfrijdende-beluchter/


  Met Core Collector en Core
Pulverizer besparen op arbeid  

Het is een bekend verschijnsel na hollow

coring: de cores die verspreid over de greens

liggen. Machinaal of handmatig opruimen is

een optie, maar met een kleine investering in

de juiste accessoires is het mogelijk om de

cores al in dezelfde werkgang op te pikken.

 

  Allett C34 is favoriet bij Bas

Wamelink FC Twente 

Er komt nogal wat kijken bij een voetbalveld

van een betaalde voetbalclub dat aan hoge

kwaliteitseisen moet voldoen: belichting,

bemesten, maaien en veel

herstelwerkzaamheden van de grasmat. Hier

lees je hoe Bas Wamelink van FC Twente dit

aanpakt.

  Milati maai robots op

Atletiekbaan  

Atletiekvereniging Alblasserdam hee� vorig

jaar een nieuwe atletiekbaan gekregen. In

het middenstuk moet natuurlijk wel het gras

onderhouden worden. Hier hebben we met

de Robotmaaier 4.36  Elite proefgedraaid.

Lees er hier meer over.

https://www.milati.nl/met-core-collector-en-core-pulverizer-besparen-op-arbeid/
https://www.milati.nl/allett-c34-is-favoriet-bij-bas-wamelink-fc-twente/
https://www.milati.nl/milati-maai-robots-op-atletiekbaan/


 Onkruidrobot goede aanvulling

op bestaand onkruidbeheer-

programma 

Fieldmanagers en greenkeepers zijn al een

eind op weg om hun grasvelden te beheren

met minder chemie. Hier lees je hoe Milati

Grass Machines de Violette nu in de markt zet

als aanvulling op dit chemiearme beheer.
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