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Machines4Green en Ergon Robots gaan elkaar 
versterken op het gebied van robotmaaiers. 
Machines4Green, het te Lemmer gevestigde 
bedrijf van Jan Dirk van der Tol, kennen we 
onder meer van de radiografisch bestuurde 
maairobots die bestemd zijn om gras op zon-
neparken te maaien. Ergon Robots in Stiens is 
het bedrijf van Sander Steegstra, die de volledig 
elektrische Vector WD2.0 ontwikkelde die reeds 
in Hardenberg te zien was. Met zijn bedrijf pro-
duceert hij onder de merknaam Ergon Batteries 
ook lithiumaccu’s en bovendien importeert hij 
onder meer de Echo-maairobot in Nederland. 
Beide ondernemers gaan samen een nieuwe 
elektrische maairobot ontwikkelen, maar dan 
één die autonoom zijn weg kan vinden langs 
obstakels, zoals onder zonnepanelen.

Random maaien
Tijdens het bezoek van de redactie schuiven 
Van der Tol en Steegstra aan tafel. Steegstra 

trapt het gesprek af: ‘Er bestaan al vele jaren 
maairobots, die volgens het kriskras- oftewel 
het random-maaiprincipe werken. Dit gaat via 
een perimeter- of begrenzingsdraad die daar-
toe in de grond is gelegd. Deze professionele 
maaiers zie je steeds vaker op voetbalvelden en 
drivingranges van golfbanen. Wij verkopen ook 
het merk Echo, dat recentelijk de Echo TM-1050 
GPS RTK- en de Echo TM-1050 GPS RTK-
maairobot op de markt heeft gebracht. Beide 
kunnen op basis van gps-coördinaten zonder 
begrenzingsdraad tot op de centimeter nauw-
keurig banen maaien. Het eerstgenoemde type 
heeft drie maaikoppen, het laatste heeft er vijf. 
In een random maaisituatie is de Echo TM-1050 
geschikt om 15.000 vierkante meter kort te 
houden. Laat je hem, wat nu mogelijk is, banen 
maaien, dan stijgt de efficiëntie aanzienlijk en 
kan hij 45.000 vierkante meter sportveld of 
begraafplaats onderhouden.’ Dit jaar zit er voor 
dubbele veiligheid nog een begrenzingsdraad 
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buitenom het perceel, maar in principe doet de 
maaier daar niets meer mee. Mits de gps-ont-
vangst goed is, kan hij dus zonder begrenzings-
draad maaien. Met dezelfde maairobot waar-
mee je eerder één sportveld kon onderhouden, 
kun je volgens Steegstra nu op drie sportvelden 
de grasmat kort houden. ‘En drie velden op een 
sportcomplex, dat is ongeveer het omslagpunt 
waarbij de investering in zo’n machine lonend 
is, vergeleken met de aanschaf van drie random 
autonome maaiers’, vertelt Steegstra. ‘Je hebt 
hiervoor namelijk meer randapparatuur nodig 
en een abonnement. Het verschil in kosten met 
traditioneel kriskras-maaien is dan nog niet erg 
groot. Maar bij een sportcomplex met vijf of zes 
sportvelden wordt het maaien met een rtk-gps-
maairobot en zonder perimeterdraad dus fors 
goedkoper. We hebben inmiddels zes machines 
lopen van het type Echo TM-1050 GPS RTK. De 
Echo TM-2050 GPS RTK wordt ingezet bij een 
proef op een golfbaan.’

Prototype te zien
Machines4Green importeert en levert maaiers 
van de merken Raymo, Timan en Spider. ‘Je kunt 
ze het best typeren als radiografisch bestuurde 
ruwterreinmaaiers, waarbij de Raymo een echte 
lage werktuigdrager is, die gras onder zon-
nepanelen kan onderhouden’, zo verduidelijkt 
Van der Tol. ‘Op basis van vragen uit de markt 
groeide bij ons de behoefte aan een laag-
gestelde autonoom maaiende robot. Sander 
ontwikkelde hiervoor de Vector WD2.0. We 
gaan elkaar versterken door samen een maairo-
bot te ontwikkelen die autonoom kan maaien, 
maar ook op ruw terrein goed uit de voeten 
kan. Bovendien moet hij toepasbaar zijn onder 
zonnepanelen. Daarom gaan we de behoeftes 
van ons beiden gestalte geven in een nieuw 

bedrijf, dat de naam Vector Machines BV draagt. 
Daarin is straks plaats is voor de merken Echo, 
Raymo, Spider, Timan en Vector. De kennis van 
ons beiden op dit gebied vult elkaar goed aan. 
Tijdens de vakbeurs GroenTechniek Holland 
in Biddinghuizen zullen we professionals de 
werking van het nieuwe Vector-prototype laten 
zien met een aantal verschillende maaidekken 
en andere aanbouwwerktuigen. Tenslotte gaat 
het bij deze machine om een werktuigdrager.’

Naar 60.000 vierkante meter
Steegstra vult aan: ‘Uiteraard is er behoefte aan 
autonome maaiers die grote vlakken als een 
biljartlaken kunnen maaien, en die bestaan ook 
al. Maar voor grotere ruige terreinen met onef-
fenheden en obstakels is iets dergelijks er nog 
niet. De techniek die hiervoor benodigd is op 
zonneparken is voor ons beiden een uitdaging. 
Het ingeven van de gps-coördinaten van de 
steunpalen vormt geen probleem. Op basis 
van rtk-gps en satellieten kun je prima een 
maaipad opstarten, maar eenmaal pal onder 
de panelen verliest hij het contact. Een lidar-
scanner gaat zorgen voor de obstakeldetectie, 
zodat de Vector keurig langs die palen gaat 
maaien. Lidar staat hierbij voor light detection 
and ranging. Ook kunstmatige intelligentie gaat 
de machine helpen om richting te vinden. De 
grootste uitdaging in ons project is de com-
municatie tussen alle onderdelen. Zo wordt de 
wielsnelheid in de gaten gehouden en krijgt de 
nieuwe machine tractiesensoren. Daardoor kan 
hij zich zelfstandig uit lastige situaties manoeu-
vreren waarin hij terechtgekomen is. Het gaat 
dus om een optelsom van verschillende data 
die de nieuwe Vector mede tot een succes moe-
ten maken. Ik zeg altijd: hoe meer data, des te 
nauwkeuriger de machine werkt en des te beter 

hij kan worden. Met de Echo kun je op een 
golfbaan 60.000 vierkante meter per maaier 
onderhouden. Met onze nieuwe Vector kunnen 
we 60.000 vierkante meter per dag maaien en 
parken tot 100 hectare onderhouden.’

Vector WD2.0
Beide bedrijfseigenaren gaan de intensivering 
van hun samenwerking in Vector Machines pas 
kort voor GroenTechniek Holland wereldkundig 
maken. Dat geldt ook voor de specificaties van 
hun gezamenlijke nieuwe Vector-prototype. 
Daarom geven we in dit artikel alleen wat 
specificaties van de Vector WD 2.0, zoals Ergon 
Maairobots die voorjaar 2022 introduceerde. 
Kort voor GroenTechniek Holland volgt hierover 
meer informatie.

Onder het cirkeldek van de Vector WD2.0 zit-
ten drie maaimessen. Ze worden elk door een 
eigen elektromotor aangedreven. De machine 
heeft een totale hoogte van 55 cm en kan 
daardoor onder zonnepanelen door rijden. De 
maaier rijdt met behulp van rtk-gps onder de 
zonnepanelen van zonneparken door. Tijdens 
het maaien rijdt de robot met een snelheid 
van ongeveer 5 km/uur. Een lidar-scanner 
detecteert eventuele obstakels en zorgt dat hij 
er niet mee in aanraking komt. De Vector WD 
2.0 laat zich ook handmatig bedienen met een 
afstandsbediening. Zowel de wiel- als de maai-
aandrijving is volledig elektrisch. De autonome 
maaier kan volgens de producent ongeveer 
vier uur op een acculading werken. Wanneer 
de accu bijna leeg is, rijdt de robot automatisch 
naar het laadstation. De Vector WD2.0 is 170 cm 
lang, 130 cm breed en 55 cm hoog.
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Het cirkeldek van de Vector WD2.0, zoals Ergon Maairobots die in het voorjaar van 2022 introduceerde, 

telt drie maaimessen.


