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mporteur Rein Drost Machinehandel uit Echteld 
had begin mei de eer om de eerste Mean Green 
Evo-188 in Europa afgeleverd te krijgen. De 
Mean Green is een elektrische zeroturnmaaier. 
De machines uit de eerste serie hadden een 
werkbreedte van 122, 132 of 152 cm. Daar komt 
nu een grotere variant bij: de Evo-188, met een 
maaibreedte van 188 cm.

Met deze elektrische maaier kan de gebruiker 
tot acht uur lang ononderbroken maaien. Met 
een maaisnelheid tot 21 km per uur, een werk-
breedte van 188 cm en een vermogen van 37 pk 
is de Evo geschikt voor het zware werk. De Evo 
beschikt over een nieuw aandrijfsysteem, dat is 
ontleend aan de techniek van zware graafmachi-
nes. De machine is bovendien uitgevoerd met 
een nieuw dekliftsysteem en motoren die zijn 
geïntegreerd in de wielen. De Evo kan tijdens 
het maaien hellingen tot 20 graden aan.

Groningse primeur
De eerste exemplaren van de Evo-188 zijn 
inmiddels al besteld; Rein Drost laat weten 
dat er al twee van verkocht zijn. Vertisol 
Omgevingsbeheer en Inrichting BV uit 
Siddeburen (Groningen) heeft de primeur en 
beschikt als eerste in Europa over de Evo-188 
van Mean Green Mowers. Be Green Techniek is 
de dealer voor Mean Green Mowers in Noord-
Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe) 
en heeft de machine aan Vertisol geleverd. 
‘Be Green Techniek is erg blij dat Vertisol kiest 
voor elektrisch maaien’, laat het bedrijf weten. 
‘Dankzij de inzet van importeur Rein Drost 
Machinehandel is het nu al gelukt de eerste Evo 
van Europa naar Nederland te halen en kan er dit 
seizoen nog volop mee worden gemaaid.’

Alternatief voor brandstof
Naast de Evo beschikt Vertisol ook over een 
stamaaier, de Stalker, waarmee kleinere percelen 
kunnen worden gemaaid waar meer wendbaar-
heid is vereist. Duurzaamheid is belangrijk voor 
Vertisol en de vele opdrachtgevers. Met Mean 
Green Mowers heeft Vertisol een alternatief 
voor de traditionele brandstofmaaier zonder in 
te boeten aan rendement, comfort of kwaliteit. 
Vertisol kiest steeds meer voor accumachines 
en beschikt nu dus ook over een elektrische 
stamaaier en de eerste 188 cm brede zeroturn-
maaier.

Rein Drost haalt nieuwe elektrische Evo-188 naar Nederland

Mean Green Mowers brengt dit jaar een nieuw 

model op de markt: de Evo-188. De eerste 

machines van dit type zijn inmiddels geleverd 

in Nederland.
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Bigger, better, stronger
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Technische specificaties:
188 cm maaibreedte

8 uur onafgebroken maaien
maaisnelheid 21 km per uur

37 pk
maaien op hellingen tot 20°

Na modellen met een werkbreedte van 

122, 132 en 152 cm is er nu ook de Mean 

Green met een werkbreedte van 188 cm.
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Vertisol beschikt als eerste in Europa 

over de Evo-188.


