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Relatieve nieuwkomer Cobra maakt entree tijdens GTH Demo-Doe-Dag

Op de GTH Demo-Doe-Dag toonde Milati Grass 

Machines de ‘oude bekende’ Allett Mowers én 

het relatief onbekende merk Cobra. Tijd voor 

een korte presentatie van het relatief nieuwe 

merk en de nieuwe introducties van Allett.

Allett Liberty-accukooimaaiers
Allett Mowers, gespecialiseerd in kooimaaiers voor 
professioneel en particulier gebruik, kwam met 
een noviteit naar de GTH Demo-Doe-Dagen. Hier 
werd de Allett Liberty-accukooimaaier geïntro-
duceerd. Deze kooimaaier is verkrijgbaar in drie 
breedtes, namelijk 30, 35 en 43 centimeter. De 
kooimaaiers zijn uitgevoerd met een 410W/10Ah-
elektrische motor, die gevoed wordt door een 
40V-4Ah-Li-ionaccu die eruit geklikt kan worden 
en kan worden opgeladen met de bijgeleverde 
oplader. De Allett-accukooimaaiers zijn standaard 
uitgerust met een vijfmessige kooi (30 en 35 cm) 
of met een zesmessige kooi (43 cm) en zijn uit 

te rusten met diverse wisselcassettes, zoals een 
verticuteer-, borstel, beluchtings- of mosverwijde-
raarcassette. 

Het Engelse Allett Mowers wil zich met meer dan 
50 jaar ervaring ook in deze vernieuwende markt 
onderscheiden en presenteert hiermee de nieuw 
ingeslagen weg naar zero emission. Het merk, van 
oorsprong producent van professionele kooimaai-
ers, heeft vijf jaar geleden Atco, Suffolk en Qualcast 
overgenomen en is daarmee de grootste duwkooi-
maaierproducent voor particuliere en professionele 
toepassingen geworden. Overigens kan men bij 
Milati nog altijd terecht voor onderdelen van Atco, 
Suffolk en Qualcast.

Cobra-accutuingereedschappen
Cobra-accutuingereedschappen zijn verkrijgbaar in 
de uitvoeringen 24V-Li-ionaccu en 40V-Li-ionaccu. 
In de 24V-uitvoering zijn een 50 cm-heggenschaar, 
een kleine bladblazer en een veelzijdige grastrim-
mer verkrijgbaar. Deze tuingereedschappen wor-
den standaard geleverd met accu en oplader. In de 
40V-uitvoering zijn een 55 cm-heggenschaar, een 
35 cm-kettingzaag en een robuuste grastrimmer 
verkrijgbaar. Ook deze machines worden standaard 
met accu en oplader geleverd. Tevens is er een 
drietal cirkelmaaimachines leverbaar: een eenvou-
dige met één accu uitgeruste 40 cm-cirkelmaaier, 
een zelfrijdende met twee accu’s uitgeruste 46 

cm-cirkelmaaier en een met achterrol en één accu 
uitgeruste cirkelmaaier van 40 cm.

Cobra-accumachines worden sinds 2013 geprodu-
ceerd en op de markt gebracht door het Engelse 
Henton & Chattell. De bovengenoemde accu-
machines maken deel uit van het omvangrijke 
Cobra-productenpakket van meer dan 100 tuin- en 
parkmachines, alle door Henton & Chattell op de 
markt gebracht. Dit bedrijf heeft meer dan 80 jaar 
ervaring op het gebied van tuin- en parkmachines 
en staat voor innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid, 
prijsbewustheid en klantenservice. Milati Grass 
Machines BV herkent zichzelf in de bovenstaande 
profielen en wil dat graag aan u overbrengen.

Voor informatie kunt u terecht bij Milati via 
078-6415654 of door een mail te sturen naar: 
info@milati.nl 
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