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Het merk Roberine is terug op de markt. En dat is 

goed nieuws voor alle professionals die zich 

gespecialiseerd hebben in het beheer van sport

velden, parken en groen in de bebouwde kom. 

Toeval is het allerminst, want Roberine stond sinds 

1951 bekend om de hoge kwaliteit en het mooie 

eindresultaat. Een technisch hoogwaardig product, 

wat ook door de concurrentie niet onopgemerkt 

bleef. Roberine verdween van de markt. De naam 

leefde gelukkig voort in de harten van professionals. 

De technologie van Roberine is trouwens nooit 

weggeweest. Tot op de dag van vandaag wordt 

Roberine techniek toegepast in maaimachines 

van een ander vooraanstaand merk. De fabriek in 

Enschede is ook al die jaren door blijven draaien. 

De liefde voor het merk en de passie voor de 

techniek zijn nooit verdwenen. Toen de mogelijkheid 

zich voordeed om Roberine opnieuw in de markt 

te zetten ging ons hart dan ook sneller kloppen.





Maaien op het 
hoogste niveau

De eerste machine die onder de naam Roberine op 

de markt wordt gebracht is de Roberine F3. Een 

driedelige zelfrijdende klepelmaaier die het resul

taat is van jarenlange ervaring in het ontwikkelen 

en bouwen van maaimachines in combinatie met 

de kennis van de meest geavanceerde technologie. 

Door de samenwerking met Votex was het mogelijk 

om een hoogwaardige klepelmaaier te ontwikkelen 

die precies aansluit bij de marktontwikkeling om 

minder frequent te maaien. 

Naast de F3 is er ook een F5 beschikbaar. Deze 

uitvoering heeft 5 klepelmaaierunits en heeft 

daarmee een maaibereik van 345 cm. De Fserie 

herkent u aan de grijze maaiunits. 

Roberine brengt ook een serie uit met kooi 

maaiers; de R3 en R5. Deze maaiers kunt u 

herkennen aan de groene maaiunits. Uiteraard 

geldt ook voor de Roberine kooimaaiers dat u 

kunt rekenen op een mooi maaibeeld en een 

aansprekend kostenplaatje.





De perfecte 
werkplek

Roberine staat voor traditioneel vakmanschap, 

maar ook vooruit strevende technologie. Deze 

combinatie zorgt voor veel werkplezier. En nu we 

het over werkplezier hebben; de bestuurder is 

verzekerd van een ergonomisch verantwoorde 

werkplek. 

De geveerde stoel zit comfortabel en dat is geen 

overbodige luxe als je de hele dag in de weer bent. 

De armleuning met bediening is goed verstelbaar, 

zodat de bestuurder altijd de ideale werkhouding 

kan vinden. De armleuning beweegt mee met de 

stoel, waardoor de bestuurder altijd de controle 

over de machine houdt. De Roberine F en R serie 

kunnen ook uitgerust worden met een cabine die 

geïsoleerd is. Hierdoor is het geluids niveau zeer 

laag. Om de werkplek nog comfortabeler te maken 

is airconditioning als optie beschikbaar. Uw dealer 

informeert u graag over de mogelijkheden.





Gebouwd om 
te presteren

De Roberine F en R serie zijn ontwikkeld door 

ervaren ingenieurs. Voor de styling werd een 

toonaangevend designbureau ingeschakeld. Het 

uitgangspunt bij het ontwerp was om een  

machine te ontwikkelen die elke andere maaier  

zou overtreffen. Roberine moest de nieuwe norm 

worden op elk gebied. Van betrouwbaarheid tot 

duurzaamheid. Van ergonomie tot onderhoud.  

Van prestaties tot kosten per vierkante meter.  

En dat is gelukt. 

De machines van Roberine worden gebouwd in 

Enschede in een van de modernste fabrieken van 

Europa. De wijze van produceren is dezelfde als  

die van de meest toonaangevende autofabrikanten 

ter wereld. Hierdoor zijn we ook in staat om die 

nieuwe norm te kunnen leveren. Elke Roberine is 

gebouwd om in elk opzicht het beste te presteren. 

Ook dat zit in de oorsprong van het merk.





De mensen 
achter Roberine

Om een wereldproduct in de markt te zetten is 

meer nodig dan een goed ontwerp, tijdloos design 

en een betrouwbaar product. Je hebt een 

organisatie nodig die zich realiseert dat je waar 

moet maken wat je belooft. Roberine wordt 

gedragen door ervaren en talentvolle mensen die 

van het merk weer een succes willen maken. Maar 

dan nog ben je er niet. Je hebt ook een netwerk 

nodig dat gelooft in de kracht die je kunt ontwikkelen.

Roberine wordt verkocht door een streng 

geselecteerde groep dealers. Professionals die 

geloven in het merk en in onze producten. Vandaag 

de dag zijn dat de Roberine F en R serie. En morgen 

is het een brede range van machines en werktuigen 

die ervoor gaan zorgen dat de professionals die 

met Roberine werken net zo trots zijn op het merk 

als de professionals die het merk maken.
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