Robotmaaier ziet de
beren op de weg
Met de vertegenwoordiging van vijf merken kan
MTD Products Benelux elke groenvraag aan
Ajax doet het. Go Ahead Eagles doet het. En FC
Utrecht en FC Barcelona doen het ook. Al deze
clubs en nog veel meer werken met de Infinicut,
de dit jaar in Europa geïntroduceerde maaimachine van Cub Cadet, die zeer precies kan
maaien en ingezet kan worden voor verschillende sportvelden. Ideaal voor voetbalvelden
en golfterreinen. En dat is niet het enige wat
MTD Products over het merk te vertellen heeft.
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Het in Rosmalen gevestigde MTD Products
Benelux is leverancier voor de Benelux van vijf
merken die samen een zo goed als volledig
aanbod voor de hovenier vormen. Vanessa
van Herpen is marketingcoördinator bij MTD
Products Benelux en loodst ons door het aanbod, dat bestaat uit producten van de merken
WOLF-Garten, Cub Cadet, Arnold, MTD en
Robomow. De laatste – de naam zegt het al –
zijn robotmaaiers.

In de ideale situatie wordt voorafgaand aan de
aanleg van een tuin nagedacht over het wel of
niet inzetten van een robotmaaier. Zijn er meerdere maaizones, ligt er een sprinklersysteem,
zijn er oneffenheden of veel obstakels in de
tuin en waar bevindt zich het elektriciteitspunt
om de robotmaaier aan te sluiten? Dat zijn vragen die voorafgaand aan de installatie gesteld
zullen worden. Goed advies is dan ook bepalend voor een geslaagde aankoop.

‘I am mowing your lawn’
Zoveel terreinen, zoveel eisen. De robotmaaiers van Robomow zijn er dan ook in meerdere
types. Een gazon, een boomgaard en een
hellend terrein vragen verschillende capaciteiten van een robotmaaier. Robomow wordt
verkocht via de retail (o.a. Welkoop) en via het
Robomow-dealernetwerk van MTD. In april
werd Robovision geïntroduceerd, waarmee de
maaier visueel is ingesteld en nergens meer
tegenaan botst. ‘De maaier is gebruiksvriendelijk in te stellen via de app’, vult Vanessa aan. ‘Zo
kun je de maaitijden instellen en geeft de app
aan wanneer de maaier opgeladen moet worden. Sinds kort werkt de app ook met spraakbesturingssysteem Alexa van Amazon. Dus
vraag je: “Robomow, what are you doing?”, dan
krijg je bijvoorbeeld als antwoord: “Robomow is
mowing your lawn”.’

‘De hovenier of dealer laat de Robomow in
de tuin achter, waar hij verder zijn eigen gang
gaat, of de consument doet de installatie zelf.
Het is dus belangrijk dat zowel de installateur
als de gebruiker goed geïnstrueerd wordt over
de aanleg en het gebruik ervan. Het bekijken

‘We verwachten
van onze dealers
dat ze onze
trainings- en
demodagen
bijwonen’
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van de installatievideo’s en het doornemen van
de gebruikershandleidingen zijn hiervoor een
goed begin. Maar je wilt ter zake deskundig zijn
wanneer je de maaier installeert. Daarom heeft
MTD een servicelijn voor acute vragen. Als de
installateur in de tuin staat en tegen vragen aan
loopt, is het robotcontactcentrum direct bereikbaar. MTD organiseert daarnaast ook trainingsen demodagen, waarbij behalve de dealers ook
hoveniers van harte welkom zijn, zodat ook zij
naar tevredenheid nazorg kunnen bieden.’

Het moederbedrijf van MTD Products Benelux is MTD Products AG, gevestigd in
Saarbrücken. MTD Products Benelux is gevestigd in Rosmalen en is een van de ruim twintig
verkoopkantoren in Europa. De verkoopkantoren zijn verantwoordelijk voor de marketing,
sales en aftersales van de vijf merken die in dit artikel genoemd worden.
MTD Products Benelux organiseert regelmatig een demonstratie- en trainingsdag
voor zijn dealers. Ook hoveniers zijn van harte welkom. Bent u hierin geïnteresseerd,
stuur dan een mail naar servicebenelux@mtdproducts.com.

Cub Cadet, nice to meet you
Het merk Cub Cadet komt uit Cleveland in de
Amerikaanse staat Ohio, waar het in 1961 is
gestart. In 1972 lanceerde dit merk de eerste
zitmaaier. Anno 2019 is Cub Cadet wereldwijd
verkrijgbaar, van Australië tot China en vanzelfsprekend Europa. MTD Products Benelux vertegenwoordigt het merk sinds 2013. ‘Het merk
kan zich meten met de in Europa gevestigde
namen. Het onderscheid zit hem bij Cub Cadet
dan ook in de prijs-kwaliteitverhouding’, licht
Vanessa toe. ‘De prijs ligt lager, de kwaliteit is
meer dan vergelijkbaar. En gecombineerd met
het aanbod van tuin- en parkmachines van ons
merk MTD is het assortiment dealerwaardig.’
‘Cub Cadet biedt onder andere benzinemaaiers
en gazontractoren. Een opvallend type maaier
in het aanbod is de zero-turnmaaier. Deze zitmaaier met een breed maaibereik draait om de
eigen as en heeft zo een draaicirkel van 0 cm.
In combinatie met het unieke synchrostuursysteem betekent dat enorm efficiënt werken
en veel minder heen en weer steken om weer
recht uit te komen en een aansluitende baan te
maaien. Als je op zoek bent naar tijdsbesparing,
levert de zero-turnmaaier je die gegarandeerd
op. In kortere tijd kun je een veel groter oppervlak maaien.’
Dit seizoen introduceerde Cub Cadet de
Infinicut. Deze accumaaier werkt dankzij
verwisselbare werkbalken op verschillende
ondergronden en is daarnaast heel nauwkeurig
in te stellen. Vanessa: ‘Hoewel we de Infinicut
recentelijk op de markt hebben gebracht, zien
we nu al dat het een succesvol product is. Het is
bekend dat gras op golfterreinen verschillende
lengtes moet hebben. Met de Infinicut kan dat
dus, dankzij zijn specifieke en uiterst nauwkeurige instelmogelijkheden. Ook is hij uitermate
geschikt voor de verzorging van andere sportvelden. Wij vinden het dan ook geweldig dat
stadions in Nederland, van Go Ahead Eagles,
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FC Utrecht en AFC Ajax, al met onze Cub Cadet
Infinicut werken. Bij FC Antwerpen loopt nu
een test met deze maaiers en de eerste berichten zijn ook daar positief! En dit is alleen nog
maar de Benelux. In heel Europa zijn er nog
veel meer clubs die deze maaiers voor hun stadion gebruiken.’
Benzine en elektrisch
Nu de ontwikkelingen op accugebied zo snel
gaan, biedt MTD Products onder de naam
Cub Cadet ook steeds meer machines op accu
aan; denk aan een bladblazer, trimmers en
heggenscharen. De accu’s zijn krachtiger en
gaan langer mee, de machines vergen minder
onderhoud en zoals bekend is het vrijer werken
zonder elektriciteitssnoer. Het vorig jaar geïntroduceerde 80 V-accusysteem blijkt succesvol:
steeds meer Cub Cadet-fans zien de toegevoegde waarde van het wisselaccusysteem.
Onzichtbaar, maar onmisbaar
Hoe goed een product ook is, op zijn tijd is er
onderhoud of een reparatie nodig. Onder de
naam Arnold voorziet MTD Products in een
uitgebreid assortiment van accessoires en
onderdelen. De servicepartners in Nederland
en België maken hiervan gebruik wanneer een
machine defect is of als er onderhoud wordt
uitgevoerd. Het assortiment omvat originele
onderdelen voor alle merken in de tuin- en
parkmachinemarkt, van kettingen voor kettingzagen, draad voor bosmaaiers, messen voor
grasmaaiers tot oliën en brandstof.
Handgereedschap voor de kleinere tuin
Ook het welbekende rood-gele WOLF-Garten
wordt via het Rosmalense verkoopkantoor
gedistribueerd. ‘WOLF-Garten is echt een consumentenmerk’, merkt Vanessa op. ‘Het wordt
ook wel aangeschaft en gebruikt door hoveniers, maar voor zover wij daar zicht op hebben,
gaat het dan om kleiner onderhoud in de wat
kleinere tuinen. Het zijn echt tuingereedschappen voor het onderhouden en verzorgen van
de tuin. WOLF-Garten wordt met name door
consumenten in tuincentra gekocht.’

‘De combinatie van de merken
Cub Cadet en MTD biedt een compleet
assortiment, vergelijkbaar met
andere gevestigde merken’
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