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Alleen machines van Allett voor het nieuwe natuurgras bij 

ADO Den Haag

ADO Den Haag speelt sinds het nieuwe seizoen op echt natuurgras. AH Vrij voor groen,
grond en infra zorgt voor het onderhoud van de grasmat. Henk Slootweg, projectleider bij

AHVrij en verantwoordelijk voor dit voetbalveld, heeft daarom speciaal Allett machines
aangeschaft via Milati Grass Machines. “Voor een veld als dit is professioneel materieel

onmisbaar.” 
 

Henk Slootweg is trots op de grasmat van ADO Den Haag. “Ik ben fan van natuurgras.
Niets mooier dan dat. Niet omdat je het zogenaamd moet ruiken of dat echt gras beleving
is.” Slootweg is nog van de oude stempel, zoals hij zelf verwoord. Het gaat er bij hem om

dat echt gras duurzaam en goed voor het milieu is. “Daar gaat het mij om. Gras is een
levend organisme dat CO2 opneemt. CO2-opname is gerelateerd aan groei. Met het veld

hebben wij veel groei en daarmee veel CO2 opname. Dat helpt ons milieu. Een echte
grasmat is ook veel duurzamer dan kunstgras. Met goed onderhoud en zonder al te veel
bijzondere situaties kan deze grasmat wel 30 jaar liggen. Kunstgras moet om de acht à

tien jaar worden vervangen. Buiten een paar stoffen die hergebruikt kunnen worden gaat
het overgrote deel van kunstgras naar het restafval. Dat moeten we niet willen. We kennen

allemaal de reclamefilmpjes van kinderen die tegen plastic zakken zijn. Ondertussen
leggen wij als volwassenen een plastic grasmat neer en laten onze kinderen daarop

voetballen …” 
 

Lees hier het volledige artikel.

https://mailchi.mp/9fa6514c4cef/passie-voor-gras-in-oktober?e=[UNIQID]
https://www.milati.nl/alleen-machines-van-allett-voor-het-nieuwe-natuurgras-bij-ado-den-haag/
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“Alleen als ik overtuigd ben van nut en efficiëntie koop ik een

machine” 

Voor Jan Jong, eigenaar van Jong Gras uit Lutjebroek in Noord-Holland en Fieldmanager
bij FC Dordrecht, is het zonneklaar: de Turf Tank One – voorheen bekend als de Intelligent

One – is zo’n machine. Het is ’s werelds eerste autonome belijningsrobot die via GPS
efficiënt en effectief belijningen produceert. De robot werkt met vier verschillende GPS-

satellietsystemen waardoor hij uiterst nauwkeurig werkt.

Tijdwinst 
Jong heeft de machine aangeschaft vanwege de tijdwinst die de robot realiseert voor het

belijnen van sportvelden. Het handmatig uitzetten kost veel tijd en energie. Twee personen
kunnen maximaal twee velden per dag belijnen. De Turf Tank One kan in dezelfde tijd liefst

zeven tot tien velden per dag uitzetten. Bovendien kunnen, indien nodig, andere
werkzaamheden worden uitgevoerd als de machine zijn belijningsronde doet. Jong vindt

het een prachtige uitvinding en een mooi stukje techniek. “Een machine waar niets op aan
te merken is. Alleen bomen kunnen nog wel eens voor een kleine verstoring zorgen. Maar
ook dat is eenvoudig op te lossen. De Turf Tank One is voor mij een duurzame aanwinst,
die ik vrijwel het gehele jaar door gebruik. Voor de eerste belijningen bij de start van het

seizoen, voor het bijwerken tussendoor en na de winterstop.”

Of het nu voor voetbal, baseball, softball, rugby of atletiek is, overal kan de machine
worden ingezet. Daarnaast kan deze robot zowel op natuurgras als harde ondergronden

uit de voeten en bespaart door effectief en precies spuiten ook op het gebruik van
belijningsverf. Jong heeft daarvoor de Fleet Line Marking verven aangeschaft. Een

hoogwaardig en duurzaam product. De Fleet belijningsproducten worden steeds meer
gebruikt door betaalde voetbalclubs zoals Vitesse, FC Utrecht, FC Dordrecht en ADO Den

Haag. 
 

Lees hier het volledige artikel.

https://www.milati.nl/alleen-als-ik-overtuigd-ben-van-nut-en-efficientie-koop-ik-een-machine/
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Nieuwe machine van Allett! C27E: ‘De stilste tot nu toe’

De Britse machinefabrikant Allett Mowers brengt een nieuw model op de markt: de C27
Evolution. Allett heeft zich de laatste jaren steeds meer toegelegd op grasmaaiers op accu.
Een voorbeeld daarvan is de C34 Evolution, die in 2019 geïntroduceerd werd en inmiddels
bij diverse Nederlandse profclubs gebruikt wordt. Allett voegt nu een extra accu-machine

toe aan zijn gamma: de C27 Evolution, kortweg C27E. Volgens de fabrikant is dit ‘het
kleine broertje’ van de C34E.

Maaihoogte eenvoudig verstelbaar 
De C27E is een kooimaaier met werkbreedte van 68,6 cm (27 inch); de machine zelf is 95

cm breed. Daardoor kan hij nog beter maaien in moeilijk bereikbare hoeken. De
maaihoogte van de machine is eenvoudig en precies te verstellen tussen 8 en 55 mm met
klikken van 0,18 mm. Standaard heeft de C27E een gegroefde voorrol; bij de C34E was

dat een optie. De machine is met accessoires modulair in te richten, waardoor hij naast het
reguliere maaiwerk met verwisselbare pakketten ook ingezet kan worden om te

verticuteren, harken, beluchten, borstelen of verticaal te maaien.

Stille kracht 
Volgens Allett is de C27E ‘de stilste Allett-maaier tot nu toe’. Dat heeft natuurlijk alles te

maken met het ontbreken van de verbrandingsmotor. De machine is voorzien van een 82V
(6Ah) accupakket met drie accu’s. Het is ook mogelijk om met een of twee accu’s te
werken en de overige accu’s tijdens het maaien op te laden. De laadtijd daarvoor is

ongeveer anderhalf uur. Doordat de machine elektrisch is, zijn ook de trillingen minder en
natuurlijk de uitstoot.

De C27 Evolution is per direct te bestellen. Milati Grass Machines is dé Allett-importeur
voor de Benelux. Klik hier om naar de productpagina van deze Allett C27E in onze

webshop te gaan.

https://www.milati.nl/product/allett-c27e-kooimaaier/
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Milati twee keer gespot in Voetbaljournaal

Zowel de Dordrechtse als de Alblasserwaardse editie van sportblad Voetbaljournaal heeft
een artikel aan ons bedrijf besteed. Voetbaljournaal Dordrecht schrijft over de duurzame
belijning die wij bieden met de Fleet COG Aline Kombi 3 belijningsmachine. Daarnaast is

er in die uitgave ook een advertentie van ons te vinden voor de Violette
onkruidverwijderaar.

Voetbaljournaal Alblasserwaard plaatste een artikel over Milati Grass Machines als
specialist in maai- en belijningsmachines. Dat wij in de afgelopen 15 jaar zijn uitgegroeid
tot zo’n noemenswaardige specialist in dit vakgebied, vinden we zelf ook heel bijzonder.

Het blijft mooi als er zoiets over je geschreven wordt! Ook in deze uitgave van de
voetbalkrant was onze advertentie voor de onkruidverwijderaar van Violette te zien. 

 
Lees hier de artikelen terug.

https://www.milati.nl/product/greengo-turfcare-unit
https://voetbaljournaal.com/
https://www.milati.nl/product/fleet-cogaline-kombi-3/
https://www.milati.nl/violette-autonome-gps-onkruidverwijderaar-nieuwsbericht/
https://www.milati.nl/milati-twee-keer-gespot-in-voetbaljournaal/
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Snaarstrakke lijntjes met één druk op de knop

Turf Tank One, dat is sinds dit jaar de naam van de robotbelijner die voorheen
bekendstond als de Intelligent One. Niet alleen de naam van de machine is

veranderd, ook onder de motorkap heeft de robot een aantal updates gehad.
Meerdere aannemers hebben deze nieuwe robot inmiddels in gebruik. De Turf Tank

maakte al furore bij amateurs, maar nu ook bij diverse profclubs.
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De Turf Tank One kreeg deze zomer een flinke update naar versie 1.6. De machine
ontvangt sindsdien meer satellieten dan het oude model, waardoor de robot nog

nauwkeuriger werkt dan zijn voorganger. Ook het update-proces zelf is aangepast. Wie zijn
tablet aansluit op een robot met oude software, kan de robot met één druk op de kop
automatisch updaten. Verder kan de Turf Tank One ook tussen de doelpalen belijnen,
waarmee het handbelijnen nu helemaal tot verleden tijd behoort. De updates gaan dus

verder dan alleen een naamsverandering: de Turf Tank One is een volwaardige
doorontwikkeling van de Intelligent One.

Keuze voor kwaliteit 
Een van de nieuwste gebruikers van de Turf Tank One is AH Vrij. Het bedrijf uit Wateringen
heeft vooraf meerdere robots getest en koos uiteindelijk voor de Turf Tank. Directeur Rick
Vrij legt uit: ‘Hiervóór hadden wij nog helemaal geen robotbelijner. We zijn met Arjen Spek

van Milati in gesprek gegaan en hebben toen voor deze gekozen. We hebben ook een
andere machine getest, maar wij verwachten met de Turf Tank een beter gps-ontvangst te

hebben, en daarmee een betere belijning van de velden.’ AH Vrij heeft de robot sinds
augustus draaien. Hij wordt ingezet op de amateurvelden die AH Vrij in onderhoud heeft én

op de drie natuurgras-trainingsvelden van ADO Den Haag. Het bedrijf gebruikt hiervoor
concentraatverf van Fleet, omdat dit snel oplost in water, geen problemen geeft en in

verhouding veel goedkoper is. De eerste indruk van de robot is goed, vertelt Vrij. ‘De robot
werkt goed. Je moet opletten dat je altijd een goede ontvangst houdt; als er bomen in de

weg staan, moet je even opletten en het soms op een andere manier doen. Maar de lijnen
die hij trekt, zijn recht. De machine is snel en hij levert kwaliteit. En het is natuurlijk
gemakkelijk; je kunt zelf ondertussen iets anders doen en de robot laten belijnen.’ 

 
Lees hier het volledige artikel.

Een opkikker voor het hele gezin

https://www.milati.nl/snaarstrakke-lijntjes-met-een-druk-op-de-knop/
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Stel dat je te horen krijgt dat jouw kind ernstig ziek is… Dat heeft impact op je héle gezin.
Dan is elk lichtpuntje, hoe klein ook, echt superbelangrijk. Precies dat is wat Stichting
Opkikker doet: lichtpuntjes bieden, zodat zo’n gezin weer de kracht vindt om door te

gaan. Uiteraard kunnen ze dat niet alleen!   
 

Help jij ook mee?

https://opkikker.nl/

Copyright © 2020 MILATI GRASS COMPANY all rights reserved 
 

Our mailing address is: 
info@milati.nl 

 
Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
 
 

https://opkikker.nl/
https://twitter.com/milatigrass
https://www.facebook.com/MilatiGrassMachines/
https://www.milati.nl/
https://www.linkedin.com/company/10210750/
https://www.youtube.com/channel/UCPfRJmV6ZzR6WMsZ81_8mbw
https://milati.us17.list-manage.com/profile?u=95e83f7c9d4c812374b234dbc&id=dfbd5d24a4&e=[UNIQID]&c=0dc004c9e7
https://milati.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=95e83f7c9d4c812374b234dbc&id=dfbd5d24a4&e=[UNIQID]&c=0dc004c9e7
javascript:;


 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

MILATI · Buitendijks 49 · Papendrecht, Nederland 3356LX · Netherlands 
 

mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://milati.us17.list-manage.com/about?u=95e83f7c9d4c812374b234dbc&id=dfbd5d24a4&e=[UNIQID]&c=0dc004c9e7
https://milati.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=95e83f7c9d4c812374b234dbc&id=dfbd5d24a4&e=[UNIQID]&c=0dc004c9e7
https://milati.us17.list-manage.com/profile?u=95e83f7c9d4c812374b234dbc&id=dfbd5d24a4&e=[UNIQID]&c=0dc004c9e7
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=95e83f7c9d4c812374b234dbc&afl=1
javascript:;

