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Maairobots groeien
Al begin negentiger jaren bracht Husqvarna de Automower op de markt. Wat toen nog een hebbeding was,
is inmiddels een groeiende markt met meerdere aanbieders.

H

usqvarna was trendsetter met
zijn Automower robotmaaier.
Het leek jaren geleden een aardigheidje voor mensen die er wel een paar
centen voor over hadden om wat anders te
hebben dan een ander. Maar inmiddels zijn
de robotmaaiers, anders dan toen het geval
was, redelijk betaalbaar geworden en in de
loop der jaren technisch ook steeds verder
ontwikkeld. De eenvoudigste halfautomaten
zijn er al vanaf zo’n 1.100 euro, maar dat

kan oplopen tot meer dan 10.000 euro. En
zoals dat gaat als een markt zich ontwikkelt,
heeft Husqvarna inmiddels ook allang niet
meer het rijk alleen; er zijn verschillende
andere spelers op de markt gekomen. Tot
nu toe is een robotmaaier vooral iets voor de
particulier met een grote tuin. Toch begint
daar langzaam verandering in te komen
en gaan er met de komst van grotere maairobots voor grotere oppervlakten ook steeds
vaker robots draaien op bijvoorbeeld sport-
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velden of golfbanen. Dat zijn nu nog uitzonderingen, maar de techniek ontwikkelt zich
wel in die richting.

Tot nu toe gaat het in de praktijk om vier
producenten van robotmaaiers die onder
vijf merknamen op de markt opereren. Husqvarna levert de Automowers. Het Italiaanse
Centro Sistemi brengt zijn maaiers op de
markt onder de merknamen Ambrogio en
Wiper. Van Friendly Robotics uit Israël zijn
er de Robomow machines en uit België
komen de machines van Belrobotics. Wolf
heeft onlangs wel de introductie van de
Robo2000 grasrobot aangekondigd voor
2010, maar meldt bij navraag dat het nog
niet vaststaat of dat al in 2010 het geval zal
zijn. De maaiers van de verschillende merken
verschillen onderling op tal van details maar
werken ruwweg volgens hetzelfde principe.
Dat wil zeggen dat ze elektrisch worden aangedreven en zonder toezicht meer of minder
willekeurig over het gazon rijden binnen
een door een draad rondom afgeperkt gebied.
Effectief kunnen ze maar de helft van de tijd
maaien, doordat ze regelmatig de accu weer
moeten laden. De meest eenvoudige robots
zijn eigenlijk halfautomaten. Je zet ze zelf
op het gazon waarna ze zonder toezicht aan
het maaien gaan en daarna zet je ze zelf
ook weer aan de lading. Maar behalve deze
instapmodellen zijn er ook de volautomaten
die zelf aan de slag gaan en weer zelfstandig
terugkeren naar hun laadstation.

Steeds slimmer
Een robotmaaier functioneert alleen met
slimme software en die ontwikkeling gaat
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Op afstand lijken de robotmaaiers alleen een beetje qua vorm van de kap te verschillen, maar behalve verschil in de software is er ook verschil in de techniek.
Husqvarna en Belrobotics werken met kleine, dunne mesjes. Nieuw dit jaar van Husqvarna (1) is dat de mesjes tweezijdig zijn te gebruiken. Robomow (2) heeft
veel zwaardere messen om ook een mulch-eﬀect te krijgen. Ambrogio (3) werkt met een dun stervormig mes uit één stuk. De meeste robots draaien op een lithiumcel (4) (de witte is van Husqvarna, de zwarte van Ambrogio), maar ook zwavelzure accu’s (gel) komen nog voor. Technisch is dat een minder mooie oplossing,
maar ze zijn wel aanzienlijk goedkoper.

Vier partijen, vijf namen

32

3

2

nog steeds verder. Husqvarna onderscheidt
zich nog steeds in de markt door vaak vooraan te lopen met nieuwe snufjes, zoals op
dit moment de mogelijkheid om een sms
te sturen als de robot een storing heeft.
Husqvarna heeft tevens de meeste mogelijkheden om de software uit te lezen.
Ambrogio bijvoorbeeld houdt rekening met
de lengte van het gras en leidt die af uit de
vermogensbehoefte om te maaien. Staat er
te weinig gras, dan gaat de robot terug naar
zijn laadstation om zijn volgende voorgeprogrammeerde maaironde af te wachten. Ook
heeft Ambrogio als enige de mogelijkheid
om zonder afzetting met draad te werken
omdat de maaier het gras detecteert met
sensoren. Verder kan de maaier het toerental aanpassen aan de lengte van het gras.
Dat spaart energie en reduceert het lawaai.
Zoals de namen al aangeven zijn de Big Mow
en Parc Mow van Belrobotics echt gericht op
grote oppervlakten. De Big Mow kan een
oppervlakte tot maximaal 2 hectare bijhouden. Robomow onderscheidt zich weer als
een robuust ogende machine die met veel
zwaardere messen werkt dan de andere
merken om ook een mulch-effect te krijgen.
Regensensoren zijn een nuttige optie voor
het ultieme onbemande maaien, want hoe-

wel de robots zeker niet van suiker zijn,
plakt nat gras onder de kap waardoor de
machine dan maar beter even kan wachten.

Vak apart
Robotmaaiers is een beetje een vak apart.
Een merk als Husqvarna heeft al van zichzelf een uitgebreid dealernetwerk en diverse
leveranciers zijn ook dealer van een of meerdere merken robotmaaiers. Maar er zijn ook
enkele specialisten actief die zich enkel en
alleen met robotmaaiers bezighouden.
In Nederland is dat bijvoorbeeld Arian
Kalisvaart uit Bleiswijk die onder de naam
Green Vision (www.mijntuinshop.nl) alle
merken robotmaaiers op de markt brengt en
in België is Nico Janssens zo’n zelfde specialist die opereert onder de naam Grasrobots
(www.grasrobots.be). De leveranciers zien
steeds vaker dat hoveniers bij de aanleg van
een tuin er rekening mee moeten houden
dat een robot het gras gaat maaien en in
sommige gevallen ook zelf de robot leveren.
Deels neemt de robot ze werk en daarmee
ook omzet uit handen, maar zoals robotspecialist Kalisvaart het verwoordt: “Uiteindelijk moet je als hovenier toch het
product leveren dat voor de klant de beste
oplossing is.”

Maairobots op een rij
Aantal (basis)modellen
Oppervlakte max. (m2)
Prijzen (euro, inclusief btw)

Ambrogio
4
400 - 5.000
1.399 - 4.199

Belrobotics
3
5.000 - 20.000
5.000 - 10.810

Husqvarna
4
500 - 6.000
1.299 - 4.199

Robomow
5
250 - 1.600
1.099 - 2.299
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