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De nieuwste telgen van Wiper, de K-lijn, zijn 
nog maar net op de markt. ‘Ze zijn nieuw, maar 
ook uniek op de markt,’ zegt Jeroen enthou-
siast. ‘Het chassis bestaat uit twee delen: het 
aandrijfdeel en het maaideel die dankzij een 
koppeling onafhankelijk van elkaar kunnen 
bewegen. Hierdoor bewegen ze mee met de 
vorm van het terrein. Een oneffen terrein krijgt 
zo toch een optimaal resultaat.’ De K24 en K16 
zijn daarnaast uitgerust met rubberen flexwie-
len. Deze wielen zijn zacht, waardoor er minder 
spoorvorming is, meer grip en de maairobot 
op bestrating geluidsarm is. Ook opvallend en 
onderscheidend: op de Wiper K-lijn krijgt de 
eigenaar zes jaar fabrieksgarantie.

Flexibel qua batterijen, stevig qua mes
Wiper-maairobots werken op lithium-ionbatte-
rijen. Omdat het mogelijk is op de maaiers ver-
schillende batterijen en meerdere combinaties 
van batterijen toe te voegen, kiest de gebruiker 
zelf voor een werkduur tussen de 45 minuten 
en 6 uur. ‘Met de grootste batterij kun je zelfs 
elf uur onafgebroken maaien,’ aldus Jeroen. 

‘Wat naar onze mening ook een voordeel is, 
zijn de vaste messen waarmee alle robots zijn 
uitgerust. Er zijn maairobots met een schijf die 
is uitgerust met losse mesjes, en maairobots 
met een vast mes. Met een vast mes is een 
maairobot minder gevoelig voor takjes op het 
gras en dat maakt de robot ook minder onder-
houdsgevoelig.’

Van 500 tot 30.000 vierkante meter
Jeroen: ‘Prettig aan de Wiper is dat we voor 
iedere oppervlakte, qua grootte, een oplossing 
hebben. Het assortiment van Wiper is meer 
dan compleet. Er zijn Wiper-maairobots voor 
tuinen tot 500 m2 en voor terreinen tot 30.000 
m2. Deze laatste worden vooral gebruikt voor 
sportvelden.’

De maairobots worden dankzij een module op 
de robot ondersteund door gps. Via de app op 
de telefoon kun je naar Google Maps om te 
kijken waar in de tuin de robot is of je stuurt de 
Wiper naar het laadstation. In de app kan de 
gebruiker drie maaiprogramma’s programmeren.

‘We gaan met de dealer mee de tuin in’

Blauwer dan dit krijg je ze niet. Maar de maairo-

bots van Wiper onderscheiden zich niet alleen 

in uitstraling en kleur. De Italiaanse machines 

hebben meer in hun mars. Jeroen Knopert, 

mede-eigenaar van H.O. Knopert, vertelt over 

de machines en over hoe Knopert invulling 

geeft aan zijn rol als importeur.
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Welke? Wiper natuurlijk!

Dankzij de afzonderlijk draaiende delen volgt de 

K24S ook oneffen terrein.
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Dealerondersteuning
‘Het installeren van een maairobot luistert nauw. 
Daarom ondersteunen we onze dealers daar 
waar mogelijk en gaan ook mee de tuin in van 
de klant,’ legt Jeroen uit. ‘Ook hebben we jaarlijks 
een dealerdag waar wij ons nieuws delen. Of 
eigenlijk nieuws uitwisselen. Want ook de dea-
lers hebben tips en ervaringen waar een ander 
iets aan heeft. Ook organiseren we weleens een 
cursus sleutelen, om onze kennis te vergroten. 
Het is eigenlijk heel simpel: wij vinden het net zo 
belangrijk als onze klant dat de robot waarin ze 
hebben geïnvesteerd, het goed doet.’

2  min. leestijd

Sinds 2012 is het Overijsselse H.O. Knopert 
importeur van Wiper-maairobots. Wiper 
is een merk van het Italiaanse Zucchetti 
Centro Sistemi, waar ook Ambrogio en 
Tech Line ontwikkeld worden. Knopert 
is circa veertig jaar geleden opgericht 
door de ouders van de huidige eigenaren, 
de broers Emiel en Jeroen Knopert. H.O. 
Knopert is ook importeur van Limpar-
machines.

'We hebben 
jaarlijks een 
dealerdag 
waar wij ons 
nieuws delen. 
Of eigenlijk 
nieuws 
uitwisselen'

De Wiper-maairobots hebben allemaal vaste 

messen. Dit is model Yard.

 Dankzij de brede en zachte wielen meer grip en 

minder spoorvorming.
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