Green Ranger ontwikkelt
milieuvriendelijke oplossingen
voor o.a. tuinmachines

Met de producten van Green Ranger
brengen we de CO2 uitstoot terug en
verkleinen we de ecologische footprint.

MILIEUVRIENDELIJK
KOSTENBESPAREND
GEBRUIKSVRIENDELIJK

MORE ROBOTS TO MOW (MR2M)
Green Ranger biedt met de MR2M een revolutionaire oplossing
voor het maaien van grote grasvelden met kleine handzame
maairobots. Door de problematiek rondom het milieu is het
maaien met robots in en stroomversnelling gegaan. Maaien met
robots is niet de toekomst, maar is het heden geworden. Het
is een kwestie van tijd voordat alle conventionele maaiers zijn
vervangen door robots.
WAAROM DE MR2M?
De huidige maairobots kunnen grote oppervlakten niet aan
zonder er signaaldraden in het veld liggen of zijn het grote
robots die te veel nadelen hebben zoals: te zwaar (bij nat veld
ontstaan sporen en is niet of nauwelijks te tillen), hoge onderhoudskosten en zijn ingewikkeld qua besturing.
Met MR2M is het mogelijk meerdere kleine robotmaaiers op het
te maaien veld te zetten zonder dat hiervoor draden door het
veld dienen worden aangelegd. Daarnaast zijn de kleine robots
veel handzamer (verschil kan oplopen tot 50kilo), goedkoper
qua aanschaf en onderhoud en zijn simpel qua besturing.

GREEN FINDER
Tuinmachines staan in de top 5 van de meest
gestolen goederen ter wereld. Deze machines zijn
makkelijk mee te nemen en bijna niet te beveiligen.
Met de Green Finder kunt u uw machine onzichtbaar beveiligen met een revolutionair systeem dat
bijna onvindbaar is voor dieven. U kunt uw machine
wereldwijd volgen.

VOORDELEN VAN GREEN FINDER?

•

Laag energieverbruik

•

Overal bereik

•

Veilig

•

Goedkoop

De maairobots waarmee de Green Ranger samenwerkt zijn
handzaam, onderhoudsvriendelijk en voorzien van een trackand-trace systeem.

VOORDELEN ROBOTMAAIERS
•

Milieuvriendelijk - CO2 besparing

•

Continue maaien (24/7)

•

Mulching (minder bemesting nodig)

•

Sterker gras, vollere velden

•

Geen spoorvorming

•

Kostenbesparend
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