
Robotplæneklipper 
– din professionelle løsning



OKNygaard tilbyder dig en samlet løsning på græsklip med  
robotplæneklipper. Vi sørger for alt. Det eneste, du skal, er at 
sikre adgang til strøm. 

En robotplæneklipper er den optimale løsning for dig, der gerne vil have en tæt 
og sund plæne. Og som samtidig gerne vil vælge en bæredygtig løsning.

Robotplæneklipperen
Vi tilbyder professionelle robotter i høj kvalitet og med den nyeste teknologi. De 
robotter, vi benytter, har den bedste sikkerhed på markedet. Det betyder, at det 
er ekstra svært at komme til maskinens knive, mens de er i gang, og at knivene 
stopper, hvis den støder ind i noget – eksempelvis fødder eller pindsvin. 
Robotten kan derfor køre hele døgnet, men er indstillet til at køre i lader om 
natten, hvor strømmen er billigere.

Vores robotplæneklippere er ikke helt ens, og vi leverer derfor den maskine, 
der er bedst egnet til netop dit areal og behov.

’’Vi har valgt at få robotplæneklippere, fordi det er mere miljøvenligt og 
samtidig giver et flot resultat. Vi har mange gæster på vores hovedkontor 
i Hobro, så det er vigtigt for os, at græsset altid fremstår knivskarpt. Vi 
oplevede tidligere, at græsset oftest fremstod halvlangt og lå i klumper 
efter klipning. 
 
Med robotplæneklippere er kvaliteten altid i top og så foregår det tilmed 
helt lydløst og dermed uden lydgener for vores medarbejdere. Driftssik-
kerheden er også i top, for OKNygaard sørger løbende for alt service og 
vedligeholdelse af robotklipperne.’’

Kim Lund, Agri-Norcold A/S



Fordele ved en 
ROBOTPLÆNEKLIPPER

Minimal støj

Tæt, sund og nyklippet plæne

Intet synligt afklip

Sparer gødning

Miljøvenlig 
90% mindre CO2

Nedsætter forekomsten 
af muldvarpeskud og 
skadedyr

Højt sikkerhedsniveau

Mindre mos og ukrudt

Mindre allergigener 
og pollen



Tlf. 70 21 54 00
info@oknygaard.dk
www.oknygaard.dk 

Total serviceaftale

OKNygaard giver dig en totalløsning.  

Vi sørger for følgende:

• opmåler og klargør området

• leverer og installerer robot med OKNygaards logo

• leverer altid de bedste og nyeste maskiner på markedet

• servicerer og vedligeholder robotten

• løbende overvågning for sikring af optimal robotdrift

• tyverisikring 

• hjemtager robotten om efteråret og opbevarer den på  

vores robothotel vinteren over

Når du samarbejder 
med OKNygaard, 
kan du forvente 

høj faglighed, kvalitet 
og professionel 

rådgivning.


