
TUINMACHINES DE MEYER 
HUIVELDESTRAAT 2, 9200 GREMBERGEN 

TEL.052-21.53.62 
info@demeyer-tuinmachines.be - www.demeyer-tuinmachines.be 

PRIJSLIJST HONDA ROBOTMAAIERS MIIMO 2023 
       

     OPP. (M²)       PER UUR (M²)      ACCU            GEWICHT      PRIJS 
 
 

HRM 40  400     29               18,0V / 2,5AH   8,0 KG     999,00 € 
 
HRM 40 Live  400    29  18,0V / 2.5AH   8,0 KG   1249,00 € 
 
HRM 70 Live  700   32  18,0V / 2.5AH   7,6 KG   1469,00 € 
 
Miimo house voor 40 en 70                        175,00 € 

  
HRM 310  1500               83  22,2V / 1,8AH  11,6 KG  1799,00 € 

  

HRM 520  3000  125  22,2V / 3,6AH  11,9 KG  2199,00 € 
 

HRM 3000  4000  170  22,2V / 5,4AH  13,8 KG  3149,00 €  

 

HRM 3000 Live  4000  170  22,2V / 5,4AH  13,8 KG  3449,00 € 

 

Miimo house voor 310 tot 3000           199,00 € 
           
  

INSTALLATIETARIEF*        Tot 500m²        350,00 € 
       Vanaf 500m²        450,00 € 
 
BEGRENZINGSDRAAD / PER LOPENDE METER             1,00 € 

 
Om een vlotte en correcte installatie te kunnen waarborgen, gelieve met de volgende aandachtspunten 
rekening te houden: 
 

1. Het gazon dient tot op een hoogte van maximaal 4 cm gemaaid te zijn. 
 

2. Het gazon dient van alle denkbare obstakels te zijn vrijgemaakt. (vb. molshopen, noten, bladeren enz.) 
 

3. De ondergrond mag niet vervuild zijn met stenen, wortels,… of mag niet extreem hard zijn. 
 

4. Zorg ervoor dat de objecten die altijd op uw gazon staan ook tijdens de installatie aanwezig zijn.      
(vb. tafel, stoelen, schommel en beelden) 
 

5. Stel vast waar u het basisstation wenst te plaatsen van waaruit de robotmaaier zal werken. Op die 
plaats dient er een stopcontact op minder dan 3 meter (geaard + waterdicht) aanwezig te zijn. 
 

6. Over welke paden moet de robotmaaier eventueel rijden? Welke verharding: klinkers, kiezels, kasseien 
of zand? 
 

7. Maak een eenvoudig plan van het te maaien grasterrein (met vermelding van de lopende meters), 
inclusief gebouwen, paden, obstakels,…enz. 

 
* Het installatietarief omvat de verplaatsing, werkuren en nazorg. (geen begrenzingsdraad: 1,00 € / m.) 
 
Niet inbegrepen: breek- en herstelwerken aan verharde paden en opritten. 
 

Prijzen zijn BTW inclusief en vatbaar voor wijziging – vanaf 01/11/2022 
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