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Lancering Echo-robotmaaiers 
Eurogarden Nederland is een zusteronder-
neming van het Belgische Eurogarden, de 
grootste onafhankelijke leverancier van tuin-
machines, gereedschappen en accessoires 
in Europa. Scholing is in het dealernetwerk 
van Eurogarden een continu proces. Het hele 
jaar door worden er diverse events voor de 
dealers verzorgd. Eurogarden heeft diverse 
merken in zijn portfolio, waarvan Echo een van 
de bekendste is. Dit jaar lanceert Echo eigen 
robotmaaiers met de bewezen technieken 
van Belrobotics onder de kap. Johan Teeuwen, 
productmanager bij Eurogarden: ‘We hebben 
zelf goed voorwerk gedaan voor de lancering 

Eurogarden zet de eerste stappen in de markt voor professionele robotmaaiers met de lancering 

van een lijn gloednieuwe Echo-robotmaaiers. Dit doen zij niet onvoorbereid. Alle dealers krijgen 

een gedegen opleiding over de technieken van de robotmaaiers. Geen avondcursusje, maar een 

eenjarige opleiding waarin alle ins en outs worden besproken. ‘De sector loopt gemiddeld achter in 

kennis rondom robottechnieken. Wij willen die op hetzelfde niveau krijgen als de kennis van con-

ventionele technieken. Onze dealers zijn gestart met eenjarige opleiding over robottechnieken.’
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van de Echo-robotmaaier, met ondersteuning 
van de producent en voormalige Belrobotics-
medewerkers.’
Eurogarden is distributeur van de producten 
van Yamabiko Europe. Yamabiko heeft door 
de overname van Belrobotics in 2015 een 
belangrijk deel van de robotmaaiermarkt in 
handen gekregen. Hoewel Belrobotics is opge-
slokt, blijft het vertrouwde Belgische merk 
en dealernetwerk bestaan. Tiny Buijtels van 
Belrobotics vertelde al eerder aan ons vakblad: 
‘Mijn eigen dealernetwerk blijft zoveel mogelijk 
in stand, hoewel er op den duur wel iets zal 
worden gekoppeld.’ De bewezen technieken 
van Belrobotics worden gekopieerd om een 

nieuwe lijn robotmaaiers onder de Echo-vlag te 
produceren.    

Meer met minder
De robotmaaiermarkt is groeiende en volgens 
Eurogarden ligt hier de toekomst. In het groen-
beheer moet steeds meer gedaan worden met 
minder mensen, vaklui zijn moeilijk vindbaar 
en bovendien niet goedkoop. Maaien blijft 
een arbeidsintensieve klus. Deze problemen 
zijn verleden tijd bij een volledig autonome 
robotmaaier. Teeuwen: ‘De Echo-robotmaaiers 
werken compleet autonoom en beschikken 
over de nieuwste toepassing: ze zijn volledig 
connected.’  De Echo-robotmaaiers uit de 
Connected Line zijn permanent verbonden 
door middel van een 3G- of 4G-netwerk. 
Hierdoor blijft de gps-functie werken en zijn de 
robots altijd online. Deze opties bieden voorde-
len ten opzichte van de oudere modellen van 
Belrobotics. Er kan altijd van afstand worden 
meegekeken waar de maaier zich bevindt, of 
hij misschien is vastgelopen en dergelijke. Niet 
alleen de beheerder, ook de dealer kan desge-
wenst van afstand inzicht krijgen in de robot 
om snel advies te kunnen geven. Want ook 
een robotmaaier krijgt ongelukjes. Teeuwen 
geeft als voorbeeld: ‘Er kan een plastic zak in 
de maaimesjes waaien en klem blijven zitten. 
Het mooie aan de Connected Line is dat de 
gebruiker een melding krijgt, bijvoorbeeld als 
een van de motoren zwaarder draait. Met een 
druk op de knop zet je deze motor dan uit, 
waarna de robotmaaier gewoon verder maait. 
Weliswaar met een smallere maaigang, maar hij 
maait wél door. Als de beheerder weer aanwe-
zig is, kan hij de plastic zak verwijderen.’ Bij de 
nieuwe Connected Line zal de gps-functie in de 
toekomst uitgebreid worden en meer mogelijk-
heden bieden. 

Snelle service en advies  
Juist op deze snelle service en dienstverlening 
is Eurogarden trots en die willen ze ook behou-

den. Teeuwen: ‘Het is allang duidelijk dat de 
sector relatief achterloopt wat betreft de kennis 
rondom robottechnieken. Monteurs kennen de 
conventionele technieken van haver tot gort, 
maar de robotkennis loopt achter. Dit nemen 
wij weg door het aanbieden van goede oplei-
dingen. Binnen één jaar komt alles aan bod: 
winteronderhoud, preventief onderhoud, sto-
ringen, noem maar op.’ Maaien met een robot-
maaier is een continu proces. En, zo berede-
neert Teeuwen: ‘Dit onafgebroken proces moet 
altijd worden gegarandeerd. Een gebruiker 
heeft bij een storing geen zin om te wachten 
totdat iemand van de fabriek kan komen kijken. 
Dat zal dankzij onze goed opgeleide dealer-
monteurs niet nodig zijn.’

Duurzaam 
Teeuwen vertelt: ‘Robotmaaiers passen in de 
huidige trend van verduurzaming. Er is geen 
grasafval dat apart moet worden opgehaald. De 
minisprietjes blijven liggen en worden humus 
voor de grasplant. Met een robotmaaier breng 
je ook de CO2-uitstoot ver naar beneden. Alle 
robotmaaiers werken op een accu en kunnen 
worden uitbreiden met een op zonne-energie 
werkend laadstation.’ Voor Eurogarden stopt 
het daar niet; het bedrijf wil de milieulasten 
en -lusten van robotmaaiers helemaal in kaart 
brengen. Want wat gebeurt ermee als ze versle-
ten zijn? Teeuwen: ‘We willen aantonen wat de 
restlast is voor het milieu.’ Teeuwen noemt nog 
meer pluspunten van robotmaaiers: ‘Daarnaast 
zijn ze ook geluidsarm, er komt mankracht vrij, 
want er hoeft niet gemaaid te worden, en, niet 
onbelangrijk, uiteindelijk is het goedkoper. 
Hoeveel, dat hangt af van veel factoren, maar 
het is vrijwel altijd significant goedkoper.’
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