PERFECT GEMAAID GRAS
OOK VANOP AFSTAND
Met ECHO Robotics stuurt u op afstand uw robotmaaiers aan via internet
en de smartphone-app. En dat maakt het leven een stuk eenvoudiger.

EEN PERFECT GAZON?
KIES VOOR DE CONNECTED LINE
DISTRIBUTEUR:

www.eurogarden.be
info@eurogarden.be
T +32 (0)16 80 54 39
F +32 (0)16 80 54 38

UW DEALER:

www.eurogarden.nl
info@eurogarden.nl
T +31 (0)24 373 19 90
F +31 (0)24 373 17 65

Ontdek onze innovaties en uw exclusieve voordelen.
www.echodependonit.com

DE ROBOTMAAIERS VAN ECHO ROBOTICS
PRESTATIEKRACHT EN INNOVATIE VOOR EEN PERFECT RESULTAAT

50% besparing ten opzichte van

Perfect gemaaid gras en

klassieke maaisystemen

een perfect egaal gazon

Tuinmannen kunnen hun tijd

90% minder CO2-uitstoot

aan nuttigere taken besteden

voor meer duurzaamheid

De grootte van het oppervlak dat gemaaid moet worden,
de kwaliteit van het werk en de indeling van het terrein zijn
niet langer de bepalende factoren bij het kiezen van een
robotmaaier.
ECHO Robotics kent de eisen van professionals en iedereen
die een mooi gazon wil.
Onze robotoplossingen zetten een nieuwe norm voor
het onderhoud van terreinen. U bent verzekerd van
een ongeëvenaarde graskwaliteit en compromisloze
duurzaamheid. Wilt u 50% besparen? De robotmaaiers van
ECHO Robotics zijn zonder meer een goede investering die
meestal binnen twee jaar terugverdiend is dankzij de lagere
energiekosten, de langere levensduur en de efficiëntere inzet
van onderhoudspersoneel.

DE ECHO ROBOTICS TM-2000 EN TM-1000
DE ATLETEN VAN DE CONNECTED LINE

Wat let u om het uzelf makkelijker te maken?
De robots van ECHO Robotics worden reeds ingezet door
duizenden professionele tuinbedrijven, sportclubmanagers
en eigenaren van domeinen. Ze werken zo goed als zelfstandig
in complexe particuliere en openbare infrastructuren.
Maak nu kennis met de Connected Line: robots met
prestatiekracht die stil te werk gaan en eenvoudig
in gebruik zijn.

ECHO Robotics TM-2000

ECHO Robotics TM-1000

De kampioen voor alle terreinen

De doorzetter in groene ruimtes

Elektriciteitskosten: Circa € 150 per jaar

Elektriciteitskosten: Circa € 100 per jaar

Maaitechniek: 5 onafhankelijke zwevende maaikoppen

Maaitechniek: 3 onafhankelijke zwevende maaikoppen

Hellingen: hellingsgraad van 30% (of 45% met kit)

Hellingen: hellingsgraad van 35%

Maaicapaciteit: tot 24.000 m

Maaicapaciteit: tot 12.000 m2

2
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Veiligheid: 5 sonars, achteruitrij- en optilsensoren, diefstalbeveiliging.
Optimale navigatie: geoptimaliseerde gps-navigatie, beheer van smalle doorgangen, meerdere terreinen enz.
Duurzaamheid: robuuste materialen, aluminium chassis, LiFePO4-accu's.
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