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REVOLUCE
V ZAHRADĚ

Nejlepší přítel Vaší zahrady
Your garden’s best friend

Proč Ambrogio Robot? / Why Ambrogio?
JEDNODUCHOST / BECAUSE IT IS EASY-TO-USE
Jednoduchá instalace, jednoduchá obsluha, jednoduchá údržba. Jeho přítomnost téměř
neregistrujete, protože si vystačí zcela sám.
It is easy to install, easy to start, easy to clean. In particular you can easily forget that it exists,
seen that it does everything by itself.

INTELIGENCE / BECAUSE IT IS SMART
Sám si poradí i v nesnázích. Za deště si sám zajede do nabíjecí stanice i dobít baterie v
momentě, kdy je to potřeba.
It avoids obstacles, in case it rains it comes back to the docking station, it goes to the
recharge when the battery is running low.

TICHÝ PROVOZ / BECAUSE IT IS SILENT
Ambrogio neruší hlukem. Proto může pracovat klidně v noci nebo v době, kdy odpočíváte.
You can’t hear Ambrogio. For this reason it can work also at night or while you having a nap.

VYSOKÝ VÝKON / BECAUSE IT IS POWERFUL
Některé modely zvládnou až 50% svahy. Ambrogio si tudíž poradí se zahradou jakéhokoliv
tvaru i velikosti.
Some models are able to go up and down slides of even 50%. It can manage any shape of
your garden.

BEZPEČNÝ PROVOZ / BECAUSE IT IS SAFE
Při chycení či zdvižení robota se automaticky zastaví žací nůž. Bezpečnost především…
A existují přece i příjemnější věci než je sekání trávy.
As you catch and lift it the blades stop. Safer than this…..
And then because you have better things to do than mowing grass.

Via Lungarno, 305/A
52028 - Terranuova B.ni (Ar) - Italy
Phone +39 055 91971 - Fax +39 055 9197515
www.ambrogiorobot.com
Ambrogio Robot

Roboty Ambrogio jsou
výsledkem spojení
moderní technologie,
výkonu a efektivity

http://blog.ambrogiorobot.it/

DEALER

Ambrogio Robot
his only purpose in
life?...working for you

JEDNODUCHOST PŘEMÍSŤOVÁNÍ

PŘESVĚDČIVĚ AGILNÍ

TOP LEVEL

TRANSPORTABLE SIMPLICITY

IMPRESSIVE AGILITY

UNDISPUTED TOP OF THE RANGE

L75 DELUXE

Přenosný
Pohon všech kol
Vhodný pro plochy do 400 m2
Senzory detekce trávy
Senzory detekce posekané trávy
Bez instalace

Nabíjecí stanice s vysílačem
Rotuje i kolem vlastní osy
Vhodný pro plochy do 600 m2
Zvládne až 45% svahy
Plně automatický

Portable
Four wheel drive
Designed for areas up to 400 SQM
Grass detection sensors
Mowed grass sensor
No installation required

Charging station with transmitter
Rotates around itself
Designed for areas up to 600 sqm
Can handle slopes of up to 45%
Fully automatic

L50 DELUXE

L75 EVOLUTION

Přenosný
Pohon všech kol
Vhodný pro plochy do 400 m2
Senzory detekce trávy a pádové senzory
Senzory detekce posekané trávy
Bez instalace

Nabíjecí stanice s vysílačem
Rotuje i kolem vlastní osy
Vhodný pro plochy do 1200 m2
Zvládne až 45% svahy
Plně automatický

Portable
Four wheel drive
Designed for areas up to 400 SQM
Grass and Drop-off sensors
Mowed grass detection sensor
No installation required

L50 EVOLUTION
Přenosný
Pohon všech kol
Vhodný pro plochy do 800 m2
Senzory detekce trávy a pádové senzory
Senzory detekce posekané trávy
Automatický
Portable
Four wheel drive
Designed for areas up to 800 SQM
Grass and Drop-off sensors
Mowed grass detection sensors
Automatic

HIGH-PERFORMANCES

L200 B

L300R B

Vhodný pro plochy do 1900 m2
Automatické dobíjení
Dešťový senzor
Zvládne 3 oddělené plochy

Vhodný pro plochy do 5000 m2
Automatické dobíjení
Dešťové a žací senzory
Automatické zastavení nože při zvednutí
Funkce přizpůsobení rychlosti otáček nože danému trávníku

Designed for areas up to 1900 sqm
Automatic recharging
Rain sensor
Can manage three separate lawn areas

L50 B

VYSOKÝ VÝKON

Can manage areas up to 5000 sqm
Automatic recharging
Rain and mowing sensors
Automatic stopping of the blade when lifted
Smart function to adjust the cutting speed based on the lawn

L200R DELUXE
Vhodný pro plochy do 2600 m2
Automatické dobíjení
Dešťový senzor
Zvládne 4 oddělené plochy
Systém bezpečnostní rukojeti
Designed for areas up to 2600 sqm
Automatic recharging
Rain sensor
Can manage 4 different areas of the lawn
Handle safety system

L200R EVOLUTION
Vhodný pro plochy do 3000 m2
Automatické dobíjení
Dešťový senzor
Zvládne 4 oddělené plochy
Automatické zastavení nože při zvednutí
Vestavěný alarm

L300R ELITE
Vhodný pro plochy do 6000 m2
Automatické dobíjení
Dešťové a žací senzory
Automatické zastavení nože při zvednutí
Funkce přizpůsobení rychlosti otáček nože danému
trávníku
Bezkartáčové elektromotory
SMS modul pro denní report činnosti (na obj.)
Bluetooth modul pro bezdrátový update software (na obj.)
Can manage surfaces of up to 6000 sqm
Automatic recharging
Rain and mowing sensors
Smart function for adjusting speed according to the lawn
Automatic stopping of the blade when lifted
Brushless motors
SMS module for a daily report (OPTIONAL)
Bluetooth module to wireless update the software (OPTIONAL)

Charging station with transmitter
Rotates around itself
Designed for areas up to 1200 sqm
Can handle slopes of up to 45%
Fully automatic

Designed for areas up to 3000 sqm
Automatic recharging
Rain sensor
Can handle 4 different areas of the lawn
Automatic stopping of the blade when lifted
Built-in alarm

L75 ELITE

L200R ELITE

L400 B

Nabíjecí stanice s vysílačem
Rotuje i kolem vlastní osy
Vhodný pro plochy do 2200 m2
Zvládne až 45% svahy
Senzory detekce posekané trávy
Bezkartáčové elektromotory
Plně automatický

Vhodný pro plochy do 3500 m2

Vhodný pro plochy do 10000 m2
Bezkartáčové elektromotory poslední
generace
Šířka sekání 84 cm
Rotační žací nože přizpůsobující se terénu
Programovatelný pomocí klávesnice nebo
konzoly s dotykovou obrazovkou

Charging station with transmitter
Rotates around itself
Designed for areas up to 2200 sqm
Can handle slopes of up to 45%
Mowed grass detection sensor
Fully automatic
Brushless motors

Designed for areas up to 3500 sqm
Automatic recharging
Rain sensor
Can manage 4 separate lawn areas
Automatic stopping of the blade when lifted
Built-in alarm
Brushless motors

Automatické dobíjení
Dešťový senzor
Zvládne 4 oddělené plochy
Automatické zastavení nože při zvednutí
Bezkartáčové elektromotory
Vestavěný alarm

TOP MODEL
TOP OF THE RANGE

Can manage areas up to 10000 sqm
State-of-the-art brushless motors
Cutting width of 84 cm
Oscillating blades that adapt to the terrain
Can be programmed via the keypad or
touchscreen console (Optional)

