
altijd een
gezond & 

strak gazon



Hoe krijg je een mooie grasmat zonder daar 
elke week je vrije tijd aan te moeten besteden? 
Kies een robotmaaier die jou zorgeloos laat 
genieten van je groene gazon. 

Volledig zelfstandig maaien en opladen, dat is pas genieten. 

Dankzij de geleidingsdraad navigeert de robot betrouwbaar over 

je gazon en smalle passages worden moeiteloos genomen. Na 

het maaien neemt de robot de kortste route naar het laadstation. 

Door onze betrouwbare service heb je gegarandeerd jarenlang 

plezier van je investering.

Dus...gewoon even bellen: 0416 376 708
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Elshoutseweg 25

5154 AS Elshout

0416 376 708

info@delangstraattuinmachines.nl

LAAT JE INSPIREREN OP

WWW.DELANGSTRAAT.NL

Een robotmaaier zorgt voor eenvoudig en 

moeiteloos gazononderhoud. 

Als je geen groene vingers hebt of het zelf maaien 

van je gazon geen favoriete weektaak is, dan is 

de keuze voor een robotmaaier een zeer goede 

oplossing. Je kunt heerlijk ontspannen en dagelijks 

trots genieten van een perfect gemaaide grasmat. 

Door de wendbaarheid van de robotmaaier is hij 

tot veel in staat tijdens het maaien. Het apparaat 

kan een ruime hellingshoek aan waardoor 

complexe tuinen en smalle doorgangen geen 

enkel probleem zijn.

Met onze aanlegservice zit je altijd goed

Een robotmaaier vindt zijn weg dankzij een magnetisch 

veld dat wordt gecreëerd door een signaal vanuit het 

laadstation. Dit parcours wordt afgebakend met een 

begrenzingsdraad. De robot maait niet in stroken maar 

willekeurig binnen de draadbegrenzing. Dat zorgt ervoor 

dat de robot altijd overal komt, geen sporen achterblijven 

en het gras altijd even hoog is. De draad wordt door ons 

aangebracht met een speciale machine zodat hij volledig 

wordt ingegraven. Koop lokaal en verzeker je van onze 

service.

In onze winkel staan verschillende types en we helpen 

je graag bij het maken van de juiste keuze.

maait en navigeert tot
de kleinste hoekjes

hakt fijne grasresten tot 
een natuurlijke meststof

makkelijk schoon 
te maken

intelligente 
maaifrequentie

ROBOTMAAIERSROBOTMAAIERS


