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ADVERTORIAL

In de lente van 2018 introduceerde Milati vol 
trots ’s werelds eerste en enige volledig gps-
gestuurde robot die zelfstandig de lijnmarke-
ring op sportvelden uitvoert: de Intelligent One. 
De lijnmarkeringsrobot was zelfs in actie te zien 
tijdens een uitzending van De Wereld Draait 
Door. 

Tijdens deze uitzending van DWDD op dinsdag-
avond 9 oktober 2018 was te zien hoe met onze 
Intelligent One een afbeelding van Johan Cruijff, 
ontworpen door BNN-VARA, op een sportveld 
in het Friese Oosterwolde werd aangebracht. 
Stefan Thilemann van het Deense Intelligent 
Marking maakte van het ontwerp een projectie 
voor de software van de markeringsrobot.  
Het resultaat was een haarscherpe afbeelding 
van Johan Cruijff op de middenstip. 

Leaseconcept
Sinds 2018 heeft Milati al een groot aantal 

demonstraties gegeven door heel Nederland en 
België. Recentelijk schafte een aannemer uit de 
noordelijke provincies als eerste in Nederland 
de Intelligent One aan. Verschillende  
gemeenten overwegen om de lijnmarkerings-
robot ook aan te schaffen. Daarnaast is de 
Intelligent One op dit moment in het kader  
van een leaseconcept te verkrijgen. 

Wat maakt de Intelligent One uniek?
• Hij opereert geheel via het gps-netwerk
• Hij is nauwkeurig bij overbelijning
• Er zijn geen maandelijkse datakosten
•  De rijsnelheid is naar wens in te stellen;  

een voetbalveldmarkering duurt slechts  
21 tot 30 minuten

• Hij is verkrijgbaar met leasingconcept

Ook voor kleinere budgets
Bent u verantwoordelijk in uw vereniging voor 
het uitzetten van de velden en neemt het bij u 

ook zoveel tijd in beslag?  
Milati heeft met de Intelligent One voor u 
de oplossing. Bezoek stand 1.809 tijdens de 
Vakbeurs Sportaccommodaties in de Expo 
Houten.

Bent u verantwoordelijk voor het belijnen  

van de velden van uw club of gemeente en op 

zoek naar een snelle en efficiënte manier om de 

velden uit te zetten of te belijnen?  

Bezoek dan stand 1.809 op de Vakbeurs  

Sportaccommodaties in de Expo Houten.

www.milati.nl
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