
NEW



Bez przewodu 
ograniczającego

Lekki i przenośny

Wzniesienia do 50%

Napęd na cztery koła

Tryb Eko  Robot rozpoznaje trawę, która jest już skoszona 
i zmniejsza całkowity czas pracy, z korzyścią dla siebie i 
trawnika.

Odbiornik Bluetooth  Dla aktualizacji oprogramowania 
przy pomocy Smartfona lub Tabletu, a także do łączenia z 
aplikacją “Ambrogio Remote” kompatybilną z iOS i Android.

Czujnik ZGS  Czujnik trawy ZGS (Zucchetti Grass Sensor) 
wykrywa trawę i umożliwia robotowi rozpoznawanie 
uskoków lub pustych przestrzeni, nawet bez przewodu 
ograniczającego.

Symetryczna konstrukcja Czujnik zderzenia i 
przeszkód

Panel sterujący i gniazdo 
ładowania

Nóż i czujnik ZGS Odbiornik Bluetooth + 
Aplikacja 

Nie wymaga instalacji przewodu 
ograniczającego!

Prosty, bez instalacji 
przewodu ograniczającego, 
dla małych ogrodów

200 mkw

Utrzymanie małego ogrodu w idealnym stanie nigdy 
nie było łatwiejsze dzięki Ambrogio L60 Deluxe, 
zaprojektowanemu specjalnie dla powierzchni do 
200mkw. Jest to najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy 
chcą mieć idealnie skoszony trawnik, bez konieczności 
instalacji przewodu ograniczającego. Prostota obsługi 
pozwala robotowi L60 kosić od razu, bez jakiegokolwiek 
przygotowania oraz przenosić go pomiędzy różnymi 
ogrodami. Aplikacja Ambrogio Remote umożliwia zdalną 
kontrolę i aktualizację robota.

MOC

Maksymalna sugerowana powierzchnia mkw (-20%)* 200

Typ silników Szczotkowe

Akumulator litowo-jonowy (25,9V) 2X2,5 Ah

Maksymalne, dopuszczalne nachylenie zboczy (%) 50%

Maksymalne nachylenie zboczy (%) 40%

Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%) –

Średni czas pracy [h] (+-20%) 02:00

Sposób ładowania Ręczny

SYSTEM KOSZENIA

Rodzaj noża Gwiazda, 4 ostrza

Szerokość noża [cm] 25

Wysokość koszenia (min-max) [mm] 42-48

Koszenie spiralne Nie

Czujnik ZCS (trawy i spadku) Tak

Tryb Eko Tak

Czujnik deszczu Nie

Ilość obsługiwanych obszarów razem z głównym 1

KOMUNIKACJA

Interfejs użytkownika Panel sterujący i 
diody LED

Łączność z aplikacją Bluetooth

Odbiornik Bluetooth Tak

BEZPIECZEŃSTWO

Czujnik uniesienia/przewrócenia Tak

Awaryjny przycisk STOP Tak

Zabezpieczający PIN Nie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Przewód ograniczający [metry] Niepotrzebny

Szpilki mocujące Niepotrzebny

Stacja ładująca –

Pokrywa stacji ładującej –

POZOSTAŁE INFORMACJE

Waga razem z bateriami [kg] 8,3

Wymiary robota (dł/sz/w) 440x360x200 mm

Poziom hałasu [dB(A)] 65

Poziom szczelności IP21

*Powierzchnia określona dla w pełni wydajnych i naładowanych baterii



Akumulator Litowo-jonowy 2.5 Ah

Czujnik deszczu

Odbiornik Bluetooth  Dla aktualizacji oprogramowania 
przy pomocy Smartfona lub Tabletu, a także do łączenia z 
aplikacją “Ambrogio Remote” kompatybilną z iOS i Android.

Prosty i intuicyjny 
wyświetlacz

Może pracować na 2 
oddzielnych obszarach

Wzniesienia do 45%

Awaryjny przycisk STOP i 
czujnik deszczu

4 ramienne ostrze w 
kształcie gwiazdy

Bezpieczne ostrze, 
opatentowane przez ZCS 
(opcjonalnie) 

Odbiornik Bluetooth + 
Aplikacja 

Robot w stacji ładującej

Stworzony dla 
skomplikowanych ogrodów

500 mkw

Ambrogio L30 B został zaprojektowany aby kosić 
małe i skomplikowane ogrody z wąskimi i ciasnymi 
przejazdami. Algorytm inteligentnego koszenia zapewnia 
kompletne skoszenie trawnika i optymalizację czasu 
pracy. Aplikacja „Ambrogio Remote” umożliwia zdalną 
kontrolę i aktualizację robota.

MOC

Maksymalna sugerowana powierzchnia mkw (-20%)* 500

Typ silników Szczotkowe

Akumulator litowo-jonowy (25,9V) 1x 2,5 Ah

Maksymalne, dopuszczalne nachylenie zboczy (%) 45%

Maksymalne nachylenie zboczy (%) 35%

Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%) 20%

Średni czas pracy [h] (+-20%) 00:50

Sposób ładowania Kontaktowy

SYSTEM KOSZENIA

Rodzaj noża Gwiazda, 4 ostrza

Szerokość noża [cm] 25

Wysokość koszenia (min-max) [mm] 25-60

Koszenie spiralne Tak

Czujnik ZCS (trawy i spadku) –

Tryb Eko Nie

Czujnik deszczu Tak

Ilość obsługiwanych obszarów razem z głównym 2

KOMUNIKACJA

Interfejs użytkownika Wyświetlacz

Łączność z aplikacją Bluetooth 

Odbiornik Bluetooth Tak

BEZPIECZEŃSTWO

Czujnik uniesienia/przewrócenia Tak

Awaryjny przycisk STOP Tak

Zabezpieczający PIN Kod PIN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Przewód ograniczający [metry] 100

Szpilki mocujące 100

Stacja ładująca Tak

Pokrywa stacji ładującej Opcja

POZOSTAŁE INFORMACJE

Waga razem z bateriami [kg] 9,5

Wymiary robota (dł/sz/w) 540x450x252 mm

Poziom hałasu [dB(A)] 57

Poziom szczelności IP44

*Powierzchnia określona dla w pełni wydajnych i naładowanych baterii
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Klawiatura & 
Wyświetlacz LED

Może pracować na 4 
różnych obszarach

Wzniesienia do 45%

Mały i kompaktowy Zderzak Panel sterujący Odbiornik Bluetooth 
+ App

Robot w stacji 
ładującej

Niewiarygodnie mały, 
absolutnie skuteczny

Akumulator litowo-jonowy 2.5 Ah

Tryb Eko  Robot rozpoznaje trawę, która jest już skoszona 
i zmniejsza całkowity czas pracy, z korzyścią dla siebie i 
trawnika.

Odbiornik Bluetooth  Dla aktualizacji oprogramowania 
przy pomocy Smartfona lub Tabletu, a także do łączenia z 
aplikacją “Ambrogio Remote” kompatybilną z iOS i Android.

600 mkw

Zupełnie nowy model L15 Deluxe: mały, lekki, łatwy 
w transporcie, cichy, a przy tym o futurystycznych 
kształtach, stworzony dla małych ogrodów, które 
potrzebują bezbłędnego cięcia trawy. Wydajne cykle 
robocze umożliwiają szybkie i precyzyjne koszenie.
Co więcej, dzięki procesorom najnowszej generacji, 
silnikom bezszczotkowym, akumulatorom litowo-
jonowym i ostrzu o średnicy 15 cm, Ambrogio L15 
Deluxe może obsługiwać nawet do 4 oddzielnych 
obszarów. Wyposażony w Bluetooth  robot, może być 
programowany i obsługiwany zdalnie przy pomocy 
aplikacji Ambrogio Remote. Ambrogio L15 Deluxe jest 
idealny dla tych, którzy szukają prostego robota, 
bez rezygnacji z zaawansowanej technologii 
zamkniętej w 42 cm i niewiele ponad 4 kg!

42 cm

NEW

MOC

Maksymalna sugerowana powierzchnia mkw (-20%)* 600

Typ silników Bezszczotkowe

Akumulator litowo-jonowy (25,9V) 1x2,5 Ah

Maksymalne, dopuszczalne nachylenie zboczy (%) 45%

Maksymalne nachylenie zboczy (%) 35%

Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%) 20%

Średni czas pracy [h] (+-20%) 02:30

Sposób ładowania Kontaktowy

SYSTEM KOSZENIA

Rodzaj noża Gwiazda, 4 ostrza

Szerokość noża [cm] 15

Wysokość koszenia (min-max) [mm] 20-70 

Koszenie spiralne Tak

Tryb Eko Tak

Czujnik deszczu Tak

Ilość obsługiwanych obszarów razem z głównym 4

KOMUNIKACJA

Interfejs użytkownika Panel sterujący i 
diody LED

Łączność z aplikacją Bluetooth 

Odbiornik Bluetooth Tak

BEZPIECZEŃSTWO

Czujnik uniesienia/przewrócenia Tak

Awaryjny przycisk STOP Tak

Zabezpieczający PIN PIN via APP

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Przewód ograniczający [metry] 100

Szpilki mocujące 100

Stacja ładująca Tak

Pokrywa stacji ładującej Opcja

POZOSTAŁE INFORMACJE

Waga razem z bateriami [kg] 4,8

Wymiary robota (dł/sz/w) 420x250x220 mm

Poziom hałasu [dB(A)] 57

Poziom szczelności IPx4

*Powierzchnia określona dla w pełni wydajnych i naładowanych baterii
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