Installatietarieven Grasrobots 2017 v2
incl. 21% BTW
Basis installatie forfait
-

-

€ 300,00

Verplaatsingskosten (max. 1u - enkele rit)
Analyse vooraf en ter plaatse:
o Plaatsbepaling laadstation
o Ligging van perimeterkabel i.f.v. eilanden, obstakels, randafwerking,
verschillende zones, zoeklussen, zoekmarkeringen,…
Plaatsing en aansluiten van de voeding en optionele beschermbox
Wegwerken van de voedingskabel tussen voeding en laadstation volgens de
regels van de kunst, indien nodig in beschermgijn. (max 30min)
Plaatsing van het laadstation en eventuele opties (vb. een huisje)
Vaste kosten o.a. verbonden aan Autocable (bekabelingsmachine)
Klein materiaal (aansluitstekkers, grondpinnen, kabelverbinders,
bevestigingsmateriaal…)
Opstarten & testen van de installatie
Programmering van de grasrobot
Scholing van de klant (max 30 min)
Opmaak dossier: instellingsfiche, kabelliggingsplan (wordt u nadien bezorgd)
5 jaar garantie op installatiefouten

Leveren & ingraven van de kabel in het gazon



- Husqvarna

€/m

1

- Ambrogio & Robomow

€/m

1,25

Deze prijs is geldig op voorwaarde dat:
o De voeding overdekt kan opgesteld worden dicht bij de plaats waar het laadstation wordt
voorzien. Indien niet overdekt, dan is een beschermbox aanbevolen
o Het gazon vlot bereikbaar is met de bekabelingsmachine en we kunnen parkeren op
minder dan 15m van het gazon
o Netstroom (een stopcontact) aanwezig is op de plaats waar de voeding wordt voorzien
o De verplaatsing maximaal 1u duurt (enkele rit)
o Het wegwerken of ingraven van de kabel tussen de voeding (aan het stopcontact) en het
laadstation (op het gazon) maximaal 30 min in beslag neemt
o Het gazon vrij is, kort gemaaid wordt vóór installatie, en de kabel enkel in het gras dient
ingewerkt te worden
o De ondergrond niet vervuild is met stenen, wortels, of extreem hard is door droogte

Indien niet voldaan aan één van bovenstaande voorwaarden, dan wordt het eventuele extra werk
gerekend aan 72,60 euro/u.
Inwerken van de kabel door kunststofgrastegels of verhardingen wordt ook in regie gerekend.
Deze prijslijst vervangt alle voorgaande. De prijzen zijn indicatief, incl. 21% BTW tenzij anders vermeld wordt.
Voor robots van Belrobotics gelden andere tarieven.

