
VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

Ambrogio robotten er den fuld-automatiske 
græsslåmaskine som tager sig sikkert af 

plænearbejdet.

Zucchetti Centro Sistemi SpA
Via Lungarno, 305/A
52028 - Terranuova B.ni (AR) - Italy
Phone +39 055 91971 - Fax +39 055 9197515

Ambrogio Robot

ambrogiorobot.com

+20 183
ÅRS 
ERFARING MODELLERLINJER

Explore more on ambrogiorobot.com 

TEKNOLOGI

Nyeste generation af 
motherboard, Bluetooth og 
GSM, touch skærm, ZCS 
Connect, Smart Assistant.

For at styre din robot, og 
via ZCS Connect modu-

let*, også på afstand. 

For at styre din robot via 
simpel stemme kontrol.

Det innovative 
navigationssystem muliggør 
at flere robotter kan arbejde 
samtidigt på samme område 
og installation på en smart 

integreret måde.

ZCS Innovative inside+* APP Ambrogio Remote SMART ASSISTANT* +INFINITYSYSTEM*

6 gode grunde til at vælge 
Ambrogio robotten

*fås på nogle modeller

PRODUCERET  
I ITALIEN 

Komponenter af  
høj kvalitet

YDEEVNE

Optimal klipning af 
skråninger og ensartet 

snit

KVALITET

VALG

SKØNHED

INNOVATION 

FRIHED

PÅLIDELIGHED

LANG 
DRIFTSTID

Kraftige batterier 
der garanterer lange 

arbejdscyklusser

Aanbod2021

ENKEL OG  
MILJØ-VENLIG

Perfekt have og ingen 
græsaffald
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Robotten kombinerer egenskaberne fleksibilitet og 
modulopbygning med 4.0 teknologisk innovation. Den kan 
kombineres med Medium-, Premium- og Extra Premium-
Power Units der er beregnet mellem 2.200 og 3.500 
m2. Extra Premium-kittet er udstyret med den induktive 
genopladnings enhed.

En enkel og pålidelig robot der kan omstille sig ændringer. 
Dens fleksible, solide og sikre konstruktion muliggør 
installation af tre forskellige typer Power Units, til områder 
fra 1.000 m2 til 2.200 m2.

En mini-robot plæneklipper udstyret med de mest 
avancerede funktioner. Den nyeste generation af 
processorer, kulfri motorer, kraftige batterier og 18 cm 
klinge gør det muligt at styre op til 4 forskellige områder.

Det kraftige batteri og 36 cm-klingen i den nye Ambrogio 
4.36 Elite-model gør det muligt at klippe store arealer. 
Med Ultra Premium Power Unit, er robotten i stand til at 
arbejde i over 4 timer.

De to L250i-modeller er en koncentration af innovation 
og teknologi. Touchskærmen, de avancerede 
navigationssystemer og standard ZCS Connect-modul giver 
robotterne yderst høj effektivitet og ydeevne.

Modellen er ideel til dem, der ønsker en robust og højt 
ydende og innovativ robot. Brugerfladen består af et stort, 
standard touch display som gør betjeningen af robotten 
enkel.

De to modeller i L35 serien inkluderer høj grad af innovation. 
De kulfri motorer, avancerede klippesystemer og flex 
gummihjul betyder at robotten kan klippe og vedligeholde 
komplekse områder op til 1.800 m2.

Udviklet til små, komplekse haver med små og smalle 
områder.

Den er perfekt til dem som vil have en simpel robot, uden at 
give afkald på højteknologi i en robot der kun er 42 cm lang 
og kun vejer 7 kg.

Simpelt, ingen installation, designet til små haver. Robottens 
brugervenlighed gør det også muligt for den at blive taget i 
brug med det samme samt transporteret over flere områder 
og forskellige haver.

Den kan arbejde i syv sammenhængende timer, mens 
den opretholder et højt klippeniveau. Touch displayet gør 
programmeringen enkel og intuitiv. 

En kraftfuld robot med et attraktivt design typisk for 
italienske produkter, og som kan håndtere arealer op 
til 20.000 m2. De to modeller er også udstyret med 
ZCS Connect-modulet til at forbinde og interagere med 
robotten til enhver tid og overalt.

Perfekt håndtering af ujævnt underlag 
op til 8 forskellige startpunkter

Perfekt håndtering af 
ujævnt underlag op til 4 
forskellige startpunkter 

Komplekse haver, håndterer  
op til 8 startpunkter

Avanceret 
klippesystem*

Håndterer op 
til 4 forskellige 
startpunkter 

Perfekt håndtering af ujævnt underlag  
op til 8 forskellige startpunkter

Skråninger 
op til 45%

Skråninger 
op til 45%

Skråninger 
op til 45%

Håndterer op til  
8 startpunkter

3,500 m2

2,200 m2

1,000 m2

6,000 m2

5,000 m2

2,600 m2

1,800 m2

800 m2

600 m2

400 m2

7,000 m2

20,000 m2

ZCS 
CONNECT

ZCS 
CONNECT

Håndterer op til 8 forskellige 
startpunkter

Håndterer op til 4 forskellige 
startpunkter

Håndterer op til 4 forskellige 
startpunkter 

Stigninger op til 50%
BLUETOOTH 
FORBINDELSE + APP

BLUETOOTH 
FORBINDELSE + APP

BLUETOOTH 
FORBINDELSE + APP

BLUETOOTH 
FORBINDELSE + APP

BLUETOOTH 
FORBINDELSE + APP

En mini-robot plæneklipper udstyret med de mest 
avancerede funktioner. Den nyeste generation af 
processorer, kulfri motorer, kraftige batterier og 18 cm 
klinge gør det muligt at styre op til 4 forskellige områder. 
Modellen er udstyret med ZCS Connect modul og er også 
kompatibel med stemme assistent.

Avanceret klippesystem1,300 m2
ZCS 
CONNECT

ZCS 
CONNECT*

ZCS 
CONNECT*
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NEW

*

*

1,200 m2

3,200 m2

10,000 m2

700 m2

200 m2

1,800 m2

5,000 m2

20,000 m2

1,000 m2

400 m2

+INFINITYSYSTEM

+INFINITYSYSTEM

+INFINITYSYSTEM

+INFINITYSYSTEM

+INFINITYSYSTEM

Avanceret 
klippesystem

Avanceret 
klippesystem

NEW


