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Assens Kommune er den førende kommune i Danmark med brug af store robotklippere til at
varetage klipningen af sportspladserne rundt omkring de byer, der er i kommunen.
Man begyndte med at få installeret en Parcmow produceret af Belrobotics i Belgien. Parcmow er
den næststørste robotklipper fra fabrikken, og den kan klippe op til 10.000 kvm plæne.
Den første blev installeret i Aarup i 2015. Den eneste ulempe var, at målene skulle klodses op –
her bruger vi to belægningssten i hvert hjørne – ellers var det helt igennem en positiv oplevelse.
Klipningen er væsentlig pænere, end den vi kan opnå med vores store diesel plæneklippere, så
klubben vil gerne klodse målet op efter brug af sportspladsen, for til gengæld af få en pænere
klipning, udtaler gartnerformand Elisabeth Bonde.
Hun udtaler også, at der samtidig er en god økonomi i brugen af robotklippere, derfor købte vi
ved udgangen af 2016 yderligere fire Parcmow robotklippere til installation i foråret 2017. Efter
sommerferien 2017 fik vi yderligere installeret fem Parcmow robotklippere, så vi ved udgangen af
2017 blev 10 sportspladser klippet med Parcmow robotklippere fra Belrobotics.
Robotterne har udført et godt og flot arbejde, og de har kørt problemfrit. Derfor er der flere
klubber i kommunen der spørger til, hvornår de må få en robotklipper til deres bane.
Samtidig med installationen, blev der ved hver ladestation sat en lille luftkompressor, så pladsens
brugere én gang om ugen kan blæse robotten fri for græsrester og lignende.
Når der har været driftsstop, er den væsentlige årsag, at brugerne af sportspladsen har ”glemt”
rekvisitter på pladsen efter den har været brugt til fodbold, rundbold eller andre aktiviteter.
Gartnerformand Elisabeth Bonde fortæller, at man gennem et år med langsom vækst sparer
landevejskørsel, men i år med kraftig vækst skal ikke kun kampbanerne, men alle baner klippes
to gange om ugen. Vi sparer altid den tid det tager at klippe kampbanerne, så det vil altid være
til gavn for både økonomien og miljøet. Hun anbefaler derfor gerne andre kommuner til at prøve
samme koncept.
Assens Kommune har fået robotterne fra Belrobotics leveret af importøren, PN Maskiner A/S.
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