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Een van de kenmerken van robotmaaiers is de 
hoge maaifrequentie van de machines. Waar 
gemeenten vaak één keer in de week met een 
kooimaaier het veld maaien, doet een robotmaaier 
dat drie keer per week. Die hogere maaifrequentie 
biedt meerdere voordelen. Zo is er minder groei 
van onkruid en minder mos. Bovendien is kort 
maaisel goede natuurlijke bemesting, waarmee 
stikken kan worden voorkomen. Wortels worden 
nooit blootgesteld aan zonlicht, waardoor deze 
niet afsterven. Er is voldoende lichtmogelijkheid 
voor de aangroei van nieuw gras en de hersteltijd 
is minimaal doordat er maximaal een derde van 
het sprietje gemaaid wordt. De maaihoogte is bij 
de maairobots vrij in te stellen.

Betere dichtheid, meer wortelvorming
Wat mogen clubs en gemeenten van een robot-
grasmaaier verwachten? Van Rooij legt uit: ‘De 
robotmaaiers zorgen niet voor geluidsoverlast en 
laten bovendien geen rijsporen achter, zoals dat 
bij zware machines vaak het geval is. Er zijn minder 
bemestingsstoffen en bestrijdingsmiddelen nodig. 
Met een robotmaaier heb je drie keer per week een 
volledig gemaaid veld.’ Maaien met robotgrasmaai-
ers zorgt ook voor een betere dichtheid van de 
grasmat en meer wortelvorming onder de grond, 
zo blijkt uit metingen van de HAS in Den Bosch. 
Studenten van de HAS deden een experiment op 
vier verschillende voetbalvelden, waarvan er twee 
met een kooimaaier en twee met een robotmaaier 
gemaaid werden. De velden van de robotmaaier 
hadden een twaalf procent hoger drogestofge-
halte in de bovengrondse delen in vergelijking met 
de kooimaaier. In de ondergrondse delen bleek na 
zes maanden de robotmaaier acht procent meer 
drooggewicht te hebben in vergelijking met de 
kooimaaier. Van Rooij: ‘Door de voordelen van een 
robotgrasmaaier kan de voetbalclub een betere 
kwaliteit waarborgen en dus meer speeluren 
benutten op natuurgras.’

Vitaro is op alle fronten van robotmaaien actief: 
advies, verkoop, installatie, service en onderhoud. 
Ruud van Rooij van Vitaro: ‘Wij bieden een uitste-
kende service, waaronder de aanleg van de pro-
ducten of ondersteuning bij de installatie, onder-
houdsmogelijkheden en levering van de benodig-
de accessoires voor de automatische grasmaaiers. 
Mochten er onverhoopt storingen plaatsvinden, 
dan is onze servicedienst snel ter plaatse.’ Vitaro 
heeft meerdere topmerken in het assortiment: 
Etesia, Husqvarna en Robomow. ‘Op de particuliere 
markt hebben we inmiddels meer dan 1500 tevre-
den klanten. Op de zakelijke markt zijn wij vooral 
actief bij hoveniers en op voetbalvelden. Zo heeft 
de gemeente Bernheze sinds 2012 ervaring met 
onze machines; zij zien een significante kwaliteits-
verbetering op hun velden,’ aldus Van Rooij.

Een vaak gehoord argument om over te stappen 

op kunstgrasvelden is dat kunstgras een stuk 

meer speeluren biedt. Er zijn echter ook legio 

mogelijkheden om het aantal speeluren van 

een natuurgrasveld op te krikken. Eén van die 

manieren is het maaien van het veld met een 

robotmaaier. Vitaro brengt sinds 2008 ver-

schillende robotmaaiers op de markt en heeft 

inmiddels een groot netwerk aan referenties 

opgebouwd. 
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Meer speeluren met 
gebruik van robotmaaiers
Vitaro: specialist in robotmaaiers

ADVERTORIAL

Met een robotmaaier heb  

je drie keer per week een 

volledig gemaaid veld

Vitaro
Vitaro is in 2008 opgericht door Ruud van 
Rooij en Tom van Rooij, als totaalleverancier 
van robotgrasmaaiers. Geen sportveld is 
identiek en daarom is een advies op maat 
noodzakelijk. Vitaro heeft zich hier volledig op 
ingericht. Dat betekent advies op locatie, de 
mogelijkheid tot demonstraties van 
verschillende modellen en uiteindelijk een 
onafhankelijk advies op maat.

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6466


