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Ambrogio robot is de automatische 
gazonmaaier die uw gazon volledig 
automatisch en veilig onderhoudt.

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
JAAR 
ERVARING

MODELLENLIJNEN

Ontdek meer op ambrogiorobot.com 

TECHNOLOGIE

de nieuwste generatie moe-
derborden, Bluetooth en GSM, 

Touchscreen display, ZCS 
Connect, Smart Assistant

Controleer en beheer uw 
robot, zelfs op afstand 

met behulp van de ZCS 
Connect module. *

Bestuur uw robot met een-
voudige spraakopdrachten.

Het innovatieve navigatiesysteem 
waarmee verschillende robots 
gelijktijdig een gebied kunnen 

beheren.

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

6 goede redenen om voor 
Ambrogio te kiezen

*Beschikbaar op selecte modellen

MADE IN ITALY

Hoogwaardige componenten

EENVOUDIG EN 

ECOLOGISCH

Een perfect gazon en 

geen grasafvoer

KWALITEIT

KEUZE

SCHOONHEID

INNOVATIE

VRIJHEID

BETROUWBAARHEID

AUTONOOM

Krachtige batterijen 

die lange werkcycli 

garanderen

Aanbod2021

PRESTATIEGERICHT

Optimaal beheer van 

hellingen en uniformiteit van 

maairesultaat
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Deze robot combineert flexibiliteit en modulariteit met 

technologische innovatie 4.0. De robot kan gecombineerd 

worden met de Medium, Premium en Extra Premium Power 

Units voor het maaien van 1.200 m2 tot 3.200 m2. De Extra 

Premium-kit maakt het mogelijk om de robot inductief te laden.

Een eenvoudige en betrouwbare robot die zich aanpast 

aan veranderingen. De flexibele maar solide en 

veilige structuur maakt de installatie mogelijk van drie 

verschillende soorten Power Units, voor het beheer van 

gebieden van 1.000 m2 tot 2.200 m2.

Een zeer compacte robotmaaier met de meest geavanceerde 

eigenschappen. De nieuwste generatie processoren, 

borstelloze motoren, krachtige batterijen en een mes van 18 

cm zorgen dat de robot tot 4 aparte maaizones kan beheren.

De krachtige batterij en het mes van 36 cm van het 

Ambrogio 4.36 Elite-model maken het mogelijk om grote 

oppervlakken aan te pakken. Met de Ultra Premium Power 

Unit kan de robot meer dan 4 uur werken.

Deze 2 modellen zijn een samensmelting van innovatie en 

technologie. Het touchscreen display, de geavanceerde 

navigatiesystemen en de standaard ZCS Connect module 

maken deze robots extreem performant.

Het ideale model voor wie een robuuste, krachtige en 

innovatieve robot wil. De gebruikersinterface met groot, 

standaard touchscreen-display maakt de bediening van 

de robot eenvoudig en intuïtief.

De twee modellen uit de L35 lijn omvatten een hoge 

mate van innovatie. Dankzij de borstelloze motoren, het 

geavanceerde maaisysteem en de flexibele rubberen wielen 

kan de robot complexe oppervlaktes tot 1.800 m2 maaien 

en beheren.

Ontworpen om compexe tuinen met smalle en nauwe 

plekken te maaien.

Perfect voor zij die een eenvoudige robot willen zonder 

afstand te doen van geavanceerde technologie, dit alles in 

slechts 42 cm en lichter dan 7 kg. 

Eenvoudig, geen installatie, ontworpen voor kleine 

grasoppervlaktes. Het gebruiksgemak laat het toe deze 

robot onmiddellijk in te zetten en gemakkelijk te verplaatsen 

op verschillende gebieden en verschillende tuinen.

Deze robot werkt tot zeven uur aan één stuk, terwijl hij 

hoge maaiprestaties behoudt. Het touchscreen display 

maakt het programmeren eenvoudig en intuïtief.

Een krachtige robot met een aantrekkelijk design, typisch 

voor Italiaanse producten, die gebieden tot 20.000 m² 

kan beheren. De twee modellen zijn uitgerust met de ZCS 

Connect, om altijd en overal verbinding te maken en met 

de robot te communiceren.

Perfect beheer van oneffen 

terreinen, tot 8 aparte zones

Perfect beheer van oneffen 

terreinen, tot 4 aparte zones

Complexe tuinen, beheer tot 8 

aparte zones

Geavanceerd 

maaisysteem*

Beheer tot 4 

aparte zones

Perfect beheer van oneffen 

terreinen, tot 8 aparte zones

Hellingen 

tot 50%

Hellingen 

tot 45%

Hellingen 

tot 45%

Beheer tot 8 

aparte zones  

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

200 m2

7.000 m2

20.000 m2

ZCS 

CONNECT

ZCS 

CONNECT

Beheer tot 8 

aparte zones

Beheer tot 4 aparte zones

Beheer tot 4 aparte zones

Hellingen tot 50% 
BLUETOOTH 

ONTVANGER + APP

BLUETOOTH 

ONTVANGER + APP

BLUETOOTH 

ONTVANGER + APP

BLUETOOTH 

ONTVANGER + APP

BLUETOOTH 

ONTVANGER + APP

Een zeer compacte robotmaaier met de meest geavanceerde 

eigenschappen. De nieuwste generatie processoren, 

borstelloze motoren, krachtige batterijen en een mes van 

18 cm zorgen dat de robot tot 4 aparte maaizones kan 

beheren. Dit model heeft de ZCS Connect module en is 

compatibel met spraakassistenten.

Geavanceerd maaisysteem1.300 m2
ZCS 

CONNECT

ZCS 

CONNECT*

ZCS 

CONNECT*
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1.200 m2

3.200 m2

10.000 m2

700 m2

1.800 m2

5.000 m2

20.000 m2

1.000 m2

+INFINITYSYSTEM

+INFINITYSYSTEM

+INFINITYSYSTEM

+INFINITYSYSTEM

+INFINITYSYSTEM

Geavanceerd 

maaisysteem

Geavanceerd 

maaisysteem

NIEUW

1.799,00 € Incl. BTW

3.199,00 € Incl. BTW

9.995,00 € Incl. BTW

1.100,00 € Incl. BTW

1.649,00 €

Incl. BTW

1.999,00 € 

Incl. BTW
(Batterij niet inbegrepen)

2.799,00 €

Incl. BTW

2.799,00 €

Incl. BTW
(Batterij niet inbegrepen)

3.399,00 € 

Incl. BTW
(Batterij niet inbegrepen)

4.199,00 €

Incl. BTW

1.199,00 € 

Incl. BTW

995,00 € 

Incl. BTW

950,00 € 

Incl. BTW

2.099,00 € Incl. BTW

3.799,00 € Incl. BTW

12.500,00 € Incl. BTW

1.399,00 € Incl. BTW


