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Ambrogio is al 
20 jaar een familielid



Ontdek het gevoel van 
vrijheid en respect voor de 

natuur.

KWALITEIT

En je kan gedachteloos van het 
buitenleven genieten.

VRIJHEID

Omdat u in het midden 
van uw projecten staat.

KEUZE

Wanneer technologie en 
innovatie uw dagelijks leven 

bedienen.

TOEKOMST

Voor u die van stijl 
houdt in alle details.

SCHOONHEID 

U kunt op ons rekenen 
en onze robotspecialisten 

vertrouwen.

BETROUWBAARHEID

6 GOEDE REDENEN VOOR EEN MILIEUVRIENDELIJKE, SLIMME EN IN ITALIË 
GEMAAKTE ROBOT.



Ambrogio robot is de automatische grasmaaier die 

volledig autonoom is en die in alle veiligheid voor 

uw gazon zorgt. Ambrogio is de ideale oplossing 

voor diegenen die het perfecte gazon en meer vrije 

tijd willen. Het is geschikt voor diegenen die op 

zoek zijn naar uitmuntendheid, professionalisme  

en technologische innovatie, gecombineerd met 

respect voor het milieu.

De Ambrogio robot is de perfecte bondgenoot om 

elke dag welk type tuin dan ook te beheren: van 

kleine residentiële tuinen, eenvoudig en complex, 

tot grote tuinen. De mulching-functie maakt het 

mogelijk om een gezond en weelderig gazon in 

stand te houden dat minder meststoffen nodig 

heeft en minder maaien vereist.

Ambrogio robot is een Made in Italy product: 

Borstelloze motoren, lithium batterijen, resistente 

en betrouwbare materialen die lang meegaan en 

een mooi en goed afgewerkt ontwerp om hoge 

prestaties te bieden op alle soorten gazons.

De Ambrogio-robot spreekt de taal van de 

toekomst en maakt ons leven gemakkelijker: Het 

geeft u de tijd en de vrijheid om ten volle van uw 

tuin en buitenleven te genieten, zelfs op afstand 

van uw huis. Dankzij de slimme technologieën van 

ZCS is het mogelijk om de robot te besturen en 

te beheren, waar u ook bent. Geïntegreerd met 

voice assistants, voor het opvragen van informatie 

en statistieken en voor het geven van opdrachten. 

De Ambrogio-robot is veilig en huisdiervriendelijk, 

het is een vriend van de omgeving en werkt op 

een veilige afstand van uw huisdier. Het mes stopt 

als de robot te dicht bij uw huisdier komt. Het is 

ook slim en in staat om in teamverband te werken, 

waardoor het moeilijkere gebieden kan bereiken. 

De Ambrogio-robot wordt geleverd in 3 lijnen om 

aan de meest uiteenlopende behoeften te voldoen: 

GREEN Line, eenvoudig en intuïtief, PRO Line, 

technologisch geavanceerd voor professioneel 

gebruik, NEXT Line, innovatief, slim, modulair en 

toekomstbestendig.

VERHOOGDE REALITEIT VAN DE AMBROGIO ROBOT

VEEL INHOUD IN EEN KLIK

1. Download de Ambrogio Remote APP.

2. Zoek in de catalogus naar afbeeldingen die de elementen met symbool 
of letters + AR tonen

3. Open de APP, scan de afbeelding en... 

de wereld van de Ambrogio-robot te betreden!

NEW

Ontdek alle video’s in de catalogus!
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GREENline DATASHEET

Kleine en complexe tuinen
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Enjoy your Time

Vergeet het tijdrovende grasafvoer en herontdek de schoonheid 
van uw tuin.

De Ambrogio GREEN Line is ontworpen zodat u kan genieten van alle 
voordelen van Ambrogio’s eenvoudige en innovatieve technologie.
De vier modellen van het assortiment, allemaal met borstelloze motoren, 
zorgen voor een uitstekend maairesultaat en voedingswaarde van de 
grasmat, wat resulteert op een groener en gezonder gazon op een 
volledig milieuvriendelijke manier. De modellen zijn zeer compact voor 
kleine tuinen en geven de mogelijkheid om de moeilijkste hellingen en 
tot 4 gescheiden gebieden te beheren.

EENVOUDIG & ECOLOGISCH
Respecteert het milieu en maakt geen lawaai, het beheer is eenvoudig 
en intiuïtief.
KLEIN, COMPACT & SAFE
Ontworpen voor kleine tot middelgrote tuinen, beweegt met veel 
flexibiliteit en in alle veiligheid.
BLUETOOTH & APP 
Alle GREEN line modellen kunnen worden beheerd en updated met de 
Ambrogio Remote APP.

DIER VRIENDELIJK
Ambrogio is de vriend van alle dieren en respecteert hun 
behoefte aan ruimte.
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Nieuwe borstelloze motoren, 
nieuwe moederbord en een 
vernieuwde toetsenbord

Licht en draagbaar

Hellingen tot 50%

Vierwielaandrijving

Symmetrisch Design Toetsenbordcommando’s Bumper en obstakel sensor Mes en ZGS Sensor Laadpunt

Het onderhouden van kleine tuinen is nog nooit zo gemakkelijk geweest met de nieuwe 
Ambrogio L60 Elite, ontworpen voor residentiële tuinen tot 200 m². Ambrogio L60 Elite is 
ideaal voor diegenen die een perfect gemaaid gazon wensen, zonder een perimeterdraad 
te installeren. De robot is zo gebruiksvriendelijk dat het onmiddellijk inzetbaar is en over 
meerdere zones en verschillende tuinen ingezet kan worden. De Ambrogio Remote App 
maakt het mogelijk om de robot te beheren en bij te werken. 

Eenvoudig, geen installatie voor kleine tuinen

Eco Mode Sensor  Om te detecteren waar het gras al gemaaid werd en de werkuren te 
beperken, in het voordeel van het gazon en de robot.

Bluetooth ontvanger  Om software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de 
robot en om de “Ambrogio Remote” App te gebruiken op IOS en Android.

ZGS Sensor  De ZGS-sensor (Zucchetti Grass Sensor) detecteert de aanwezigheid van gras 
en stelt de robot in staat om gaten of lege ruimtes te herkennen zelfs zonder perimeterkabel.

200 m
2

GEEN installatie
GEEN perimeterkabel

ZCS Connect (Optie)Bluetooth Ontvanger + App

TECHNO RESTYLING
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Nieuw mes 18 cm

Efficiënte Borstelloze motoren 

Beheert tot 4 graszones

Klein en compact Toetsenbordfuncties Bumper 18cm mes Robot in laadstation (Afdak 
in optie)

Klein, efficiënt en uniek!

Toetsenbord & LED

Eco Mode Sensor  Om te detecteren waar het gras al gemaaid werd en de werkuren te 
beperken, in het voordeel van het gazon en de robot.

Bluetooth ontvanger  Om software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de 
robot en om de “Ambrogio Remote” App te gebruiken op IOS en Android.

600 m
2

Het gloednieuwe model L15 Deluxe: klein, licht, eenvoudig te vervoeren, stil en futuristisch 
ontworpen, gemaakt voor kleine tuinen die een perfecte maaibeurt nodig hebben. De 
efficiënte werkcycli zorgen ervoor dat de tuin snel en punctueel kan worden gemaaid. 
Dankzij de nieuwste generatie processoren, de borstelloze motoren, de lithium-
ion batterijen  en het mes van 18cm kan het Ambrogio 15 Deluxe bovendien tot 4 
gescheiden gebieden beheren. Uitgerust met Bluetooth, kan de robot zelfs op afstand  
geprogrammeerd en bestuurd worden, dankzij de Ambrogio Remote APP. De Ambrogio 
L15 Deluxe is ideaal voor diegenen die een eenvoudige robot willen, zonder afstand te 
doen van de geavanceerde technologie samengesteld in slechts 42cm en lichter dan 7 kg! 

42 cm

ZCS Connect (Optie)Bluetooth Ontvanger + App

TECHNO RESTYLING
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Efficiënte Borstelloze motoren 

Toetsenbord & LED

Beheert tot 4 graszones

Toetsenbord & LED Bumper Push Stop en regensensor Mes met 4 tanden Afdak laadstation (in optie)

Het gloednieuwe model L32 Deluxe is ontworpen om tuinen met smalle en nauwe 
plekken te maaien. De borstelloze motoren en het innovatieve maaisysteem zorgen 
voor een perfect maairesultaat , zelfs op oneven terreinen. Met de Ambrogio 
Remote App kunt u de robot beheren en bijwerken.

Compact en efficient voor complexe tuinen

Hellingen tot 45%

Eco Mode Sensor  Om te detecteren waar het gras al gemaaid werd en de werkuren te 
beperken, in het voordeel van het gazon en de robot.

Bluetooth ontvanger  Om software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de 
robot en om de “Ambrogio Remote” App te gebruiken op IOS en Android.

800 m
2

ZCS Connect (Optie)Bluetooth Ontvanger + App

NEW
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Efficiënte Borstelloze motoren 

Beheert tot 4 graszones

Hellingen tot 45%

7,5 Ah Lithium-Ion Batterij

Display Regensensor Push Stop Mes met 4 tanden Robot in recharging base 
with cover (cover included)

De Ambrogo L210 is ideaal voor wie superieure maairesultaten wil combineren 
met gebruiksgemak. Dankzij de Borstelloze motoren en de kracthige lithium-ion 
batterij kan de robot oppervlakken tot 2.800 m² en hellingen tot 45% maaien. 
Met de Ambrogio Remote App is het ook mogelijk om de robot te besturen en 
te updaten. De L210 is het oudste model van het BREDE Ambrogio assortiment!

Betrouwbaar voor middelgrote tuinen

Regensensor

Afdak voor laadstation inbegrepen

Eco Mode Sensor  Om te detecteren waar het gras al gemaaid werd en de werkuren te 
beperken, in het voordeel van het gazon en de robot.

Bluetooth ontvanger  Om software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de 
robot en om de “Ambrogio Remote” App te gebruiken op IOS en Android.

2.800 m
2

Bluetooth Ontvanger + App
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MODELLEN L60 Elite L15 Deluxe L32 Deluxe L210

BRUTO excl. BTW
€ 990,91

incl. BTW
€ 1.199,00

excl. BTW
€ 908,26

incl. BTW
€ 1.099,00

excl. BTW
€ 1.156,20

incl. BTW
€ 1.399,00

excl. BTW
€ 1.900,00

incl. BTW
€ 2.299,00

VERMOGEN

Maximum maaicapaciteit in m² (-20%) 200 600 800 2.800

Type motor Borstelloos Borstelloos Borstelloos Borstelloos

Lithium-Ion Battery (25,9V) 1X5,0 Ah 1x2,5 Ah 1x 2,5 Ah 1x7,5 Ah

Max. toelaatbare helling (%) 50% 45% 45% 45%

Maximale hellingen (%) 40% 35% 35% 35%

Maximale helling bij de afbakeningskabel (%) – 20% 20% 20%

Gemiddelde werktijd [h] (+ -20%) 02:00 02:00 01:00 03:30

Laadwijze Manueel Contact Contact Contact

MAAISYSTEEM

Bladtype Mes 4 tanden Mes 4 tanden Mes 4 tanden Mes 4 tanden

Snijbreedte [cm] 25 18 25 29

Snijhoogte (min-max)[mm]. 42-48 25-70 25-60 20-56

Maaien in spiraalvorm – Ja Ja Ja

ZGS Sensoren (gras/drop-off) Ja – – –

Eco Modus Ja Ja Ja Ja

Regensensor Nee Ja Ja Ja

Aantal zones 1 4 4 4

NAVIGATIE

Connectiemodule (GPS, GSM) In optie In optie In optie Nee

CONTROLESYSTEEM

Gebruikersinterface Toetsenbord & LED Toetsenbord & LED Toetsenbord & LED Display

APP contrôle Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth

Bluetooth-ontvanger Ja Ja Ja Ja

Smart Assistant Inbegrepen in ZCS Connect Inbegrepen in ZCS Connect Inbegrepen in ZCS Connect Nee

AMICO In optie In optie In optie Nee

VEILIGHEID

Pinccode Nee PIN Code via APP PIN Code via APP PIN Code

STANDAARD INSTALLATIE-UITUSTING

Lengte perimeter kabel (m) Niet van toepassing 100 100 0

Grondpennen Niet van toepassing 100 100 20

Laadstation – Ja Ja Ja

Afdak laadstation – In optie In optie Ja

KARAKTERISTIEKEN

Gewicht Incl. Batterijen (Kg) 8,3 7,1 10,7 16,1

Afmetingen robot (LxlxH) 440x360x200 mm 420x290x220 mm 540x450x252 mm 610x430x280 mm

Geluidsniveau [dB(A)] 65 57 59 64

Beschermingsniveau IPx4 IPx5 IPx4 IP21

*m2 stemt overeen met de maximum capaciteit van de batterij

NEW
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Love your smart Garden



Geniet moeiteloos van een mooi en goed onderhouden gazon met het 
praktische gebruik van de nieuwste technologieën: perfect gemaaid gras 
wanneer en hoe u het wilt, beheer van de robot ten alle tijden en de kennis van 
het vertrouwen op een efficiënte en gebruiksvriendelijke technologie.

INNOVATIVE INSIDE
Ambrogio wordt een echt slim product, hyper-verbonden met de cloud via het internet. Nieuwste generatie processors, ZCS Connect, 
Touch Display, GSM en Bluetooth. Bovendien kunt u met de nieuwe SMART-ASSISTENT – functie met Ambrogio praten (informatie, 
statistieken  opvragen en opdracht geven).

DIER VRIENDELIJK
Ambrogio is de vriend van alle dieren en respecteert hun behoefte aan ruimte.

SDM CUTTING SYSTEM (SATELLITE DYNAMIC MEMORY)*
Het satellietnavigatiesysteem, gebaseerd op geavanceerde algoritmen, stelt de robot in staat om de gemaaide gebieden te herkennen. 
De robot maakt vervolgens virtuele kaarten en onthoudt de werktijden die voor elk gebied worden gebruikt, wat zorgt voor tijdwinst en 
meer efficiëntie.
*Verkrijgbaar op sommige modellen.

+INFINITYSYSTEM*
Het innovatieve navigatiesysteem zorgt ervoor dat meerdere robots tegelijkertijd een gebied op een slimme en geïntegreerde 
manier kunnen beheren. 
* beschikbaar op sommige modellen.

+INFINITYSYSTEM

De PRO-lijn van Ambrogio robotmaaiers is voor zij die een professioneel product willen met uitstekende prestaties. De 
9 modellen van het assortiment hebben allemaal borstelloze motoren , krachtige lithium-ion batterijen en geavanceerde 
maaisystemen om aan de behoeften van de eigenaar te voldoen die het gazon het hele jaar door in perfecte staat wilt 
houden. Verbonden en beheerd door de Ambrogio Remote App.

AUTONOMIE & 
EFFICIËNTIE

De Ambrogio robot hoeft overdag en ‘s nachts 
geen herhaalde continue cycli te draaien. 

Met een doordachte programmering en een 
krachtige motor kan de robot de hele nacht 

en een deel van de dag rusten (of omgekeerd, 
naargelang de behoeften van de eigenaar).

HOGE PRESTATIES & 
NAUWKEURIGHEID

De robot kan de moeilijkste hellingen aan tot 
55% voor het Elite 85 model. De roestvrijstalen 

messen zijn speciaal ontworpen om alle 
soorten grasoppervlakken mooi, gelijkmatig en 

snel te maaien.

SLIM & 
GEBRUIKSVRIENDELIJK

Ambrogio heeft sensoren die de robot bij 
regenweer waarschuwen om terug te keren 

naar het oplaadstation tot het weer verbetert. U 
kunt de sensoren echter ook uitschakelen.



*De bedrijfscycli variëren naargelang de oppervlakte en de kenmerken van het gebied.14

5 Ah lithium-ion Onafgebroken maaien*2 h30 Vrij tuinh17

Toetsenbord & LED Bumper en obstakel 
sensor

Flex rubber wiel Mes met 4 tanden Afdak laadstation (in optie)

De twee modellen van de L35 lijn Deluxe brengen een hoge mate van innovatie met zich 
mee. De borstelloze motoren, de geavanceerde maaisystemen en het gloednieuwe flexibele 
rubberen wiel zorgen ervoor dat de robot in de kortst mogelijke tijd met oppervlakken kan 
werken tot 1,8000 m².

Innovatief en compact

1.800 m
2

BLUETOOTH & GSM ZCS CONNECTINNOVATIVE 
MOTHERBOARD

Nieuw flex rubber achterwiel

Efficiënte Borstelloze motoren 

Beheert tot 8 graszones

ZCS Connect   
Om overall en wanneer gewenst verbinding te maken en te communiceren met de robot.

Bluetooth Ontvanger  Om software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de 
robot en om de “Ambrogio Remote” App te gebruiken op iOs en Adroid.

SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory)  Het satellietnavigatiesysteem, 
gebaseerd op geavanceerde algoritmen, stelt de robot in staat om de gemaaide gebieden 
te herkennen. De robot maakt vervolgens virtuele kaarten en onthoudt de werktijden die 
voor elk gebied wordt gebruikt en zorgt  voor tijdwinst en meer efficiëntie.

Bluetooth Ontvanger + App

SMART
ASSISTANT

ZCS Connect 

TECHNO RESTYLING



*De bedrijfscycli variëren naargelang de oppervlakte en de kenmerken van het gebied. 15

Efficiënte Borstelloze motoren 

Beheert tot 4 graszones

Hellingen tot 55%

Krachtige lithium-ion batterijen

Display en stopknop Bumper Zelfreinigende getande 
wielen

Mes bescherming met 
filtersysteem voor het 
verwijderen van gras

Robot wordt opgeladen

De L85 is uitgerust met zelfreinigende getande wielen, brushless motors en 
krachtige lithium-ion batterijen. Hij is ontworpen om oppervlakken te maaien 
tot 2,200 m² en hellingen tot 55%, die resultaten zijn moeilijk te verkrijgen met 
klassiek maaigereedschap zoals een grasmaaier en zitmaaiers.

Wendbaar, perfect voor hellingen

Kantelsysteem   Voor uitstekende resultaten in beide rijrichtingen.

Eco Mode Sensor  Om te detecteren waar het gras al gemaaid werd en de werkuren te 
beperken, in het voordeel van het gazon en de robot.

Bluetooth ontvanger  Om software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de 
robot en om de “Ambrogio Remote” App te gebruiken op IOS en Android.

Maaien in spiraalpatroon  Waar het gras er in de tuin hoger en/of dikker bij ligt, activeert 
de robot automatisch de spiraalvormige beweging voor een perfecte afwerking.

2.200 m
2

7,5 Ah lithium-ion Onafgebroken maaien*3 h00 Vrij tuinh17

Bluetooth Ontvanger + App



*De bedrijfscycli variëren naargelang de oppervlakte en de kenmerken van het gebied.16

Efficiënte Borstelloze motoren 

Beheert tot 8 graszones

Hellingen tot 45%

7.5 Ah lithium-ion batterij

Touchscreen Display Bumper Rubber achterwiel Getand achterwiel  
(in optie)

Afdak laadstation (Optie)

De L250 Deluxe is voor oppervlakken van 2.600m² en kan tot 8 graszones beheren. 
Het is ideaal voor mensen die een robuust en innovatieve robot wensen met hoge 
prestaties. De nieuwe gebruikersinterface met de grote, standaard touchscreen 
display maakt het eenvoudiger en intuïtiever om de robot te bedienen.

Robuust, intuïtief en perfectionistisch

Gepatenteerde voorwielen  De voorwielen bewegen onafhankelijk van elkaar 
zodat de robot ook op oneffen terrein uitstekende maaiprestaties neerzet.

Eco Mode Sensor  Om te detecteren waar het gras al gemaaid werd en de werkuren te 
beperken, in het voordeel van het gazon en de robot.

Bluetooth ontvanger  Om software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de 
robot en om de “Ambrogio Remote” App te gebruiken op IOS en Android.

2.600 m
2

7,5 Ah lithium-ion Onafgebroken maaien*3 h30 Vrij tuinh16

EXCLUSIEF PATENT! - EXCLUSI
EF

 P
AT

EN
T! - 

ZCS Connect (Optie)Bluetooth Ontvanger + App



LAATSTE GENERATIE 
MOEDERBORD

De processors zijn sneller en 
kunnen meer data verwerken op 
een hogere snelheid, met minder 
stroomverbruik.

ZCS CONNECT *

Dit nieuwe ZCS-gelabelde apparaat maakt het mogelijk om elke keer contact te maken met de robot (met uw 
eigen tablet). Door gebruik te maken van de Remote Ambrogio App is het mogelijk om de tijdprofielen van de 
robot op te stellen, locatie te controleren (geo-lokalisatie), isoleren en/of werk specifieke gebieden van de tuin (Go 
Away), de status van de robot te controleren en waarschuwingen te ontvangen wanneer de robot uit komt (Geo 
fence alarm, een ontwikkeld anti-diefstal systeem). Dankzij de functies Go Home and Work Now is het mogelijk 
om terug te keren naar het laadstation en in de tuin te werken.

*Gratis data voor twee jaar. Hernieuwbaar bij vervaldatum.

SMART ASSISTANT
 
De modellen uitgerust met ZCS Connect kunnen met de gebruiker communiceren dankzij de nieuwe SMART 
ASSISTANT- functie (compatibel met Siri, Google Home en Alexa). De SMART ASSISTANT functie stelt u in staat om 
vocale commando’s te sturen, informatie te vragen over de werking en de werkstatistieken van de robot.

TOUCH SCREEN

De interactieve en intuïtieve 
touchscreen maakt het mogelijk om 

met de grafische interface van het 
besturingssysteem te interageren 

door simpelweg het scherm met je 
vingers aan te raken, zonder fysieke 

toetsen te gebruiken.

GSM & BLUETOOTH

De communicatietechnologie die 
het mogelijk maakt de software te 

updaten en de robot op korte afstand te 
bedienen.

EEN STANDAARD UPGRADE OP MEER PROFSSIONELE MACHINES VAN DE PRO-LIJN 

ZCS 
INNOVATIVE 

INSIDE 

NEW
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Efficiënte Borstelloze motoren 

Beheert tot 8 graszones

Hellingen tot 45%

Touchscreen Display Gepatenteerde voorwielen Rubber achterwiel Getand achterwiel (in optie) Afdak laadstation (Optie)

De twee modellen L250i – Elite en Elite S + -zijn een concentratie van innovatie 
en technologie. De touchscreen, geavanceerde navigatiesystemen en de standaard 
ZCS Connect –module maken de robots uiterst efficiënt en innovatief. Compatibel 
met de meeste stemassistenten (SMART ASSISTANT), voor een volledige interactie 
met de robot.

Innovatief en intelligent

Flex achterwiel  Voor uitstekende grip op alle terreinen, ook op natte oppervlakken.

Gepatenteerde voorwielen  De voorwielen bewegen onafhankelijk van elkaar 
zodat de robot ook op oneffen terrein uitstekende maaiprestaties levert.

SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory)  Het satellietnavigatiesysteem, 
gebaseerd op geavanceerde algoritmen, stelt de robot in staat om de gemaaide gebieden 
te herkennen. De robot maakt vervolgens virtuele kaarten en onthoudt de werktijden die 
voor elk gebied wordt gebruikt en zorgt  voor tijdwinst en meer efficiëntie.

5.000 m
2

3.200 m
2 5.000 m

2

Vrij tuin Vrij tuinOnafgebroken maaien* Onafgebroken maaien*7,5 Ah lithium-ion 7,5 Ah litio-ioni

3 h30 7 h00h16 h12

EXCLUSIEF PATENT! - EXCLUSI
EF

 P
AT

EN
T! - 

EXCLUSIEF PATENT! - EXCLUSI
EF

 P
AT

EN
T! - 

+INFINITYSYSTEM

TOUCH 
DISPLAY

BLUETOOTH & 
GSM

INNOVATIVE 
MOTHERBOARD

ZCS 
CONNECT

SMART
ASSISTANT
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Efficiënte Borstelloze motoren 

Beheert tot 8 graszones

Hellingen tot 45%

Touchscreen Display Regen sensor Rubber achterwiel Getand achterwiel (in 
optie)

Nieuw laadstation

De nieuwe L350 Elite kan oppervlakken tot 7.000m² beheren en kan gedurende 
zeven opeenvolgende uren werken, met behoud van hoge maaiprestaties. Het 
touchscreen display maakt de programmering eenvoudig en intuïtief. De standard 
ZCS Connect Module, gemakkelijk te gebruiken, zorgt voor veiligheid dankzij de 
compatibiliteit met de meest populaire spraakassistenten (SMART ASSISTANT). 

Aantrekkelijk design en hoog technologisch

Krachtige lithium-ion batterijen

Flex achterwiel  Voor uitstekende grip op alle terreinen, ook op natte oppervlakken.

SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory)  Het satellietnavigatiesysteem, 
gebaseerd op geavanceerde algoritmen, stelt de robot in staat om de gemaaide gebieden 
te herkennen. De robot maakt vervolgens virtuele kaarten en onthoudt de werktijden die 
voor elk gebied wordt gebruikt en zorgt  voor tijdwinst en meer efficiëntie.

7.000 m
2

15 Ah lithium-ion Onafgebroken maaien*7 h00 Vrij tuinh9

+INFINITYSYSTEM

TOUCH 
DISPLAY

BLUETOOTH & 
GSM

INNOVATIVE 
MOTHERBOARD

ZCS 
CONNECT

SMART
ASSISTANT

NEW
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+INFINITYSYSTEM
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Efficiënte Borstelloze motoren 

Beheert tot 8 graszones

Hellingen tot 45%

Krachtige lithium-ion batterijen

Touchscreen Display Bumper 3 Snijmessen Stopknop Robot in laadstation

Een krachtige robot met een aantrekkelijk design dat typisch is voor Italiaanse 
producten. De robot kan oppervlakken tot 20.000 m² beheren, ook tuinen met 
afzonderlijke gebieden. De twee modellen hebben de ZCS Connect module om 
altijd en overal geconnecteerd te zijn.

Aantrekkelijk design  en hoog technologisch 
voor hele grote oppervlakten

Blad motorisatie  (L400i Deluxe)

Perfect maairesultaat, zelfs op oneffen terrein

Flex rubber achterwiel (L400i Deluxe)  Voor een uitstekende grip op alle terreinen, ook 
op natte oppervlakken.

SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory)  Het satellietnavigatiesysteem, 
gebaseerd op geavanceerde algoritmen, stelt de robot in staat om de gemaaide gebieden 
te herkennen. De robot maakt vervolgens virtuele kaarten en onthoudt de werktijden die 
voor elk gebied wordt gebruikt en zorgt  voor tijdwinst en meer efficiëntie.

20.000 m
2

Lichtgewicht en stevige 
koolstofbehuizing  
Een uniek ontwerp met golvende lijnen, 
gecombineerd met koolstof, maakt de robot 
robust en aantrekkelijk.

10.000 m
2 20.000 m

2

TOUCH 
DISPLAY

BLUETOOTH & 
GSM

INNOVATIVE 
MOTHERBOARD

ZCS 
CONNECT

SMART
ASSISTANT
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MODELLEN L35 Deluxe L85 Elite L250 Deluxe L250i Elite L250i Elite S+ L350i Elite

BRUTO excl. BTW
€ 1.734,71

incl. BTW
€ 2.099,00

excl. BTW
€ 1.900,00

incl. BTW
€ 2.299,00

excl. BTW
€ 2.230,58

incl. BTW
€ 2.699,00

excl. BTW
€ 2.519,83

incl. BTW
€ 3.049,00

excl. BTW
€ 2.933,06

incl. BTW
€ 3.549,00

excl. BTW
€ 3.304,96

incl. BTW
€ 3.999,00

VERMOGEN

Maximum maaicapaciteit in m² (-20%) 1.800 2.200 2.600 3.200 5.000 7.000

Type motor Borstelloos Borstelloos Borstelloos Borstelloos Borstelloos Borstelloos

Lithium-Ion Battery (25,9V) 2x2,5 Ah 1x7,5 Ah 1x7,5 Ah 1x7,5 Ah 2x7,5 Ah 1x15 Ah

Max. toelaatbare helling (%) 45% 55% 45% 45% 45% 45%

Maximale hellingen (%) 35% 45% 35% 35% 35% 35%

Maximale helling bij de afbakeningskabel (%) 20% 35% 20% 20% 20% 20%

Gemiddelde werktijd [h] (+ -20%) 02:30 03:00 03:30 03:30 07:00 07:00

Laadwijze Contact Contact Contact Contact Contact Contact

MAAISYSTEEM

Bladtype Mes 4 tanden Mes 4 tanden Mes 4 tanden Mes 4 tanden Mes 4 tanden Mes 4 tanden

Snijbreedte [cm] 25 29 29 29 29 36

Snijhoogte (min-max)[mm]. 25-60 25-65 25-70 25-70 25-70 24-64

Maaien in spiraalvorm Ja Ja Ja Ja Ja Ja

“SDM” Cutting System  Ja – Nee Ja Ja Ja

"+ Infinity" Cutting System Nee Nee Nee Ja Ja Ja

Zelfnivelerend – – Ja Ja Ja –

Eco Modus Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Regensensor Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Aantal zones 8 4 8 8 8 8

NAVIGATIE

Connectiemodule (GPS, GSM) Ja Nee In optie Ja Ja Ja

CONTROLESYSTEEM

Gebruikersinterface Toetsenbord & LED Display Touchscreen Display  Touchscreen Display  Touchscreen Display  Touchscreen Display 

APP contrôle Bluetooth-Gsm Bluetooth Bluetooth Bluetooth-GSM Bluetooth-GSM Bluetooth-GSM

Bluetooth-ontvanger Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Smart Assistant Ja Nee Inbegrepen in ZCS Connect Ja Ja Ja 

AMICO In optie Nee In optie In optie In optie In optie

VEILIGHEID

Pinccode Pin & Geofence PIN Code PIN Code Pin & Geofence Pin & Geofence Pin & Geofence

STANDAARD INSTALLATIE-UITUSTING

Lengte perimeter kabel (m) 0 0 0 0 0 0

Grondpennen 20 20 20 20 20 20

Laadstation Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Afdak laadstation In optie – In optie In optie In optie –

KARAKTERISTIEKEN

Gewicht Incl. Batterijen (Kg) 11 13,5 15,3 15,3 16,2 18,4

Afmetingen robot (LxlxH) 540X450X252 mm 600x440x310 mm 580x500x290 mm 580x500x290 mm 580x500x290 mm 700x490x300 mm

Wielen Flex rubber Getand Flex rubber Flex rubber Flex rubber Flex rubber

Geluidsniveau [dB(A)] 59 64 63 63 63 69

Beschermingsniveau IPx4 IP44 IPx4 IPx4 IPx4 IP44

*m2 stemt overeen met de maximum capaciteit van de batterij
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MODELLEN L35 Deluxe L85 Elite L250 Deluxe L250i Elite L250i Elite S+ L350i Elite

BRUTO excl. BTW
€ 1.734,71

incl. BTW
€ 2.099,00

excl. BTW
€ 1.900,00

incl. BTW
€ 2.299,00

excl. BTW
€ 2.230,58

incl. BTW
€ 2.699,00

excl. BTW
€ 2.519,83

incl. BTW
€ 3.049,00

excl. BTW
€ 2.933,06

incl. BTW
€ 3.549,00

excl. BTW
€ 3.304,96

incl. BTW
€ 3.999,00

VERMOGEN

Maximum maaicapaciteit in m² (-20%) 1.800 2.200 2.600 3.200 5.000 7.000

Type motor Borstelloos Borstelloos Borstelloos Borstelloos Borstelloos Borstelloos

Lithium-Ion Battery (25,9V) 2x2,5 Ah 1x7,5 Ah 1x7,5 Ah 1x7,5 Ah 2x7,5 Ah 1x15 Ah

Max. toelaatbare helling (%) 45% 55% 45% 45% 45% 45%

Maximale hellingen (%) 35% 45% 35% 35% 35% 35%

Maximale helling bij de afbakeningskabel (%) 20% 35% 20% 20% 20% 20%

Gemiddelde werktijd [h] (+ -20%) 02:30 03:00 03:30 03:30 07:00 07:00

Laadwijze Contact Contact Contact Contact Contact Contact

MAAISYSTEEM

Bladtype Mes 4 tanden Mes 4 tanden Mes 4 tanden Mes 4 tanden Mes 4 tanden Mes 4 tanden

Snijbreedte [cm] 25 29 29 29 29 36

Snijhoogte (min-max)[mm]. 25-60 25-65 25-70 25-70 25-70 24-64

Maaien in spiraalvorm Ja Ja Ja Ja Ja Ja

“SDM” Cutting System  Ja – Nee Ja Ja Ja

"+ Infinity" Cutting System Nee Nee Nee Ja Ja Ja

Zelfnivelerend – – Ja Ja Ja –

Eco Modus Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Regensensor Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Aantal zones 8 4 8 8 8 8

NAVIGATIE

Connectiemodule (GPS, GSM) Ja Nee In optie Ja Ja Ja

CONTROLESYSTEEM

Gebruikersinterface Toetsenbord & LED Display Touchscreen Display  Touchscreen Display  Touchscreen Display  Touchscreen Display 

APP contrôle Bluetooth-Gsm Bluetooth Bluetooth Bluetooth-GSM Bluetooth-GSM Bluetooth-GSM

Bluetooth-ontvanger Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Smart Assistant Ja Nee Inbegrepen in ZCS Connect Ja Ja Ja 

AMICO In optie Nee In optie In optie In optie In optie

VEILIGHEID

Pinccode Pin & Geofence PIN Code PIN Code Pin & Geofence Pin & Geofence Pin & Geofence

STANDAARD INSTALLATIE-UITUSTING

Lengte perimeter kabel (m) 0 0 0 0 0 0

Grondpennen 20 20 20 20 20 20

Laadstation Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Afdak laadstation In optie – In optie In optie In optie –

KARAKTERISTIEKEN

Gewicht Incl. Batterijen (Kg) 11 13,5 15,3 15,3 16,2 18,4

Afmetingen robot (LxlxH) 540X450X252 mm 600x440x310 mm 580x500x290 mm 580x500x290 mm 580x500x290 mm 700x490x300 mm

Wielen Flex rubber Getand Flex rubber Flex rubber Flex rubber Flex rubber

Geluidsniveau [dB(A)] 59 64 63 63 63 69

Beschermingsniveau IPx4 IP44 IPx4 IPx4 IPx4 IP44
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MODELLEN L400i B L400i Deluxe

BRUTO excl. BTW
€ 9.995,00

incl. BTW
€ 12.093,95

excl. BTW
€ 11.995,00

incl. BTW
€ 14.513,95

VERMOGEN 

Maximum maaicapaciteit in m² (-20%) 10.000 20.000

Type motor Borstelloos Borstelloos

Lithium-Ion Battery (25,9V) 2x15Ah 4x15Ah

Max. toelaatbare helling (%) 45% 45%

Maximale hellingen (%) 35% 35%

Maximale helling bij de afbakeningskabel (%) 20% 20%

Gemiddelde werktijd [h] (+ -20%) 06:00 11:00

Laadwijze Contact Contact

MAAISYSTEEM

Bladtype Mes 4 tanden Mes 4 tanden

Snijbreedte [cm] 84 (3 discs) 84 (3 discs)

Snijhoogte (min-max)[mm]. 25-85 25-70

“SDM” Cutting System  Ja Ja

"+ Infinity" Cutting System Ja Ja

Eco Modus Ja Ja

Regensensor Ja Ja

Aantal zones 8 8

NAVIGATIE

Connectiemodule (GPS, GSM) Ja Ja

CONTROLESYSTEEM

Gebruikersinterface Touchscreen Display  Touchscreen Display 

APP contrôle Bluetooth-GSM Bluetooth-GSM

Bluetooth-ontvanger Ja Ja

Smart Assistant Ja Ja

AMICO In optie In optie

VEILIGHEID

Pinccode Pin & Geofence Pin & Geofence

STANDAARD INSTALLATIE-UITUSTING

Lengte perimeter kabel (m) 0 0

Grondpennen 100 100

Laadstation Ja Ja

Afdak laadstation – –

KARAKTERISTIEKEN

Gewicht Incl. Batterijen (Kg) 45 49

Afmetingen robot (LxlxH) 1.200x977x372 mm 1.200x977x372 mm

Wielen Classic Flex Rubber

Geluidsniveau [dB(A)] 69 69

Beschermingsniveau IP44 IP44

*m2 stemt overeen met de maximum capaciteit van de batterij
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Live in the Future



We zijn in het tijdperk van digitale technologie, het internet, cloud en connectiviteit, 
maar ook van maatwerk en flexibiliteit van intelligente producten. 

DE NIEUWE GENERATIE ROBOTMAAIERS

DIERVRIENDELIJK
Ambrogio is een vriend van alle dieren en respecteert hun behoeftes aan ruimte.

SDM CUTTING SYSTEM (SATELLITE DYNAMIC MEMORY)*
Het satellietnavigatiesysteem, gebaseerd op geavanceerde algoritmen, stelt de robot in staat om de gemaaide gebieden te herkennen. 
De robot maakt vervolgens virtuele kaarten en onthoudt de werktijden die voor elk gebied worden gebruikt, wat zorgt voor tijdwinst en 
meer efficiëntie.
*Verkrijgbaar op sommige modellen.

+INFINITYSYSTEM*
Het innovatieve navigatiesysteem dat het mogelijk maakt om meerdere robots tegelijkertijd een gebied op een slimme en 
geïntegreerde manier te beheren.
*Alleen voor 4.0 Elite en 4.36 modellen.

+INFINITYSYSTEM

De Z (post millenniaire) generatie ZCS robot-grasmaaiers, ontworpen om toekomstige behoeften te anticiperen. De NEXT-lijn 
breidt uit en presenteert nieuwe modellen die in staat zijn om elke tuin te maaien zelfs de meest complexe.

HOOG TECHNOLOGISCH & 
VERBONDEN

Nieuwe slimme technologieën aan boord 
maken het mogelijk om de robot te beheren 
en te besturen waar de gebruiker zich ook 

bevindt, hoge prestaties, sterk verbonden in de 
Cloud via  loT, Display Touch, beheer/controle/

bewaking op afstand dankzij de APP, die 
compatibel is met alle stemassistenten.

BETROUWBAARHEID & 
GARANTIE

Hoogwaardige materialen, stevig en 
betrouwbare structuur.

Hoge prestaties met maximale 
betrouwbaarheid gegarandeerd tot 6 jaar*.

*Alleen voor 4.0 en 4.36 modellen.

MODULAR & 
CUSTOMISABLE

De NEXT lijn is uitgerust met een Power 
Unit KIT die door Ambrogio kan worden 

gebruikt om de functionaliteit en prestaties te 
implementeren. Ambrogio 4.0, met de twee 
Basic- en Elite-modellen en het gloednieuwe 

4.36-model, kan zichzelf transformeren 
in verschillende modellen, wat resulteert 
in verschillende robotmaaiers: modulaire, 

scharnierende, aan de verschillende behoeften 
van de tuin aangepaste, intuïtieve, borstelloze 
motoren, wielen met rubberen profiel. Ideaal 
voor middelgrote tuinen, kunnen ze worden 

aangepast aan kleinere of grotere ruimtes met 
behulp van de speciale Power Unit kits.
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Een mini robotmaaier die ontworpen is om het milieu nog minder te belasten, 
uitgerust  met de meest geavanceerde functies. Met de nieuwste generatie 
processoren, borstelloze motoren, krachtige batterijen en een 18 cm lang 
maaimes kan de robot tot 4 verschillende gebieden beheren. Uitstekende 
efficiëntie met perfecte en snelle resultaten voor een robot die slechts 7 kg 
weegt en 42 cm lang is. Het Elite model is uitgerust met een verbindingsmodule 
waarmee u de functies van de robot op afstand kunt beheren, bedienen en 
bewaken. Het is ook compatibel met de spraakassistenten (SMART ASSISTANT) 
en met AMICO.

De baby van de nieuwe generatie 

1.000 m2

Klein en compact Toetsenbord Bumper Mes 18 cm Robot in laadstation met 
afdak (afdak in optie)

42 cm

NEW

Smart Assistant (Twenty Elite) Nieuwste generatie processoren Bluetooth & GSM

ZCS Connect Toetsenbord & LED
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DE OP MAAT ONTWORPEN ROBOT MET EEN GARANTIE VAN 6 JAAR!

Ambrogio 4.0 EN 4.36 zijn de eerste tuinrobots van het nieuwe digitale 
tijdperk dat de tuinrobots revolutioneert. Met een nieuw technologisch 
platform,futuristisch design en een geëvolueerde gearticuleerde 
structuur, kan Ambrogio op betere wijze losgekoppelde tuinen beheren 
en zich aanpassen aan verschillende vormen en maten van groene 
gebieden. Elke gebruiker kan zijn Ambrogio aanpassen door één van de 
kits te selecteren die zijn ontworpen om te voldoen aan de meest
uiteenlopende behoeften.

Al de Power Units komen met intelligente batterijen!
Lithium-ion batterijen uitgerust met Bluetooth-technologie om informatie 
uit te wisselen met de moederbord, optimalisatie van het

opladen en stroomverbruik en controle van de gezondheidstoestand 
van de batterij. De keuze van Power Units omvat een upgrade van het 
toestel: de batterij en de laadsnelheid maken het mogelijk om tuinen van 
verschillende afmetingen efficiënter te beheren, met langere
werktijden en kortere laadtijden, indien geassocieerd met de Ambrogio
4.0 en 4.36 modellen.

Een dubbel en driedubbel wiel is ook ontworpen voor meer stabiliteit 
en grip met minder druk op het gazon. Er kan ook een spike worden 
geplaatst om de robot over een vochtig terrein en hellingen te laten 
bewegen. Dit betekent dat uw tuin vrij is van obstakels, zodat u van uw 
prachtig verzorgde tuin volledig kunt genieten.

Batterij

5,8 Ah

Batterijlader

5.0 A

Looptijd

3:00 h | 2:45 h
4.0 Basic | 4.0 Elite

Laadtijd

1:30 h

Batterij

2,9 Ah

Batterijlader

2.0 A

Looptijd

1:30 h
 

Laadtijd

2:00 h

Batterij

8,7 Ah

Batterijlader

8.0 A

Looptijd

4:00 h | 3:45 h 
4.0 Basic | 4.0 Elite 

Laadtijd

1:30 h

Batterij

8,7 Ah

Batterijlader

8.0 A

Looptijd

3:45 h 
 

Laadtijd

1:30 h

Batterij

10.35Ah

Batterijlader

10.0 A

Looptijd

4:00 h 
 

Laadtijd

1:30 h

Inductieve ladingContact lading Contact ladingContact ladingContact lading

Power Unit
MEDIUM

Power Unit
PREMIUM

Power Unit
EXTRA

PREMIUM

Power Unit
ULTRA

PREMIUM
Power Unit
LIGHT

Alleen 4.0 Basic Alleen 4.0 Elite Alleen 4.36 Elite 
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Toetsenbord & LED Stopknop Bumper en obstakel sensor Dubbele rubberen wielen Robot in laadstation met 
afdak (afdak in optie)

Het 4.0 Basic model is ideaal voor mensen die een eenvoudige en betrouwbare 
robot willen die zich aanpast aan veranderingen. De flexibele, maar stevige en 
veilige structuur maakt het mogelijk om drie verschillende soorten Power Units 
te installeren, waardoor het mogelijk is de robot voor kleine tot middelgrote 
tuinen (met Power Light tot 1000 m² of met Power Unit Medium tot 1.400 m²) 
om te zetten naar een automatische oplossing die maximaal 2200 m² (met 
Power Unit Premium) bedekt met extreme precisie. De Borstelloze motoren, 
rubberen wielen en zachte bumper voldoen aan het profiel van een innovatieve 
robot die voldoet aan de meest uiteenlopende behoeften. Uitgerust met een 
Bluetooth ontvanger, kan het onafhankelijk worden beheerd door een speciale 
App. Het nieuwe ontwerp zorgt ook voor een grotere autonomie: het systeem op 
het mes zorgt voor snelle en veilige zelfreiniging.

De flexibele robot die zich transformeert 

Nieuwste generatie 
processoren

App  
Bluetooth

Intelligente 
batterijen

Rubberen 
wielen

Toetsenbord 
& LED

1.000* 
m

2

Adviseerde
800 m2

Adviseerde
1.200 m2

Adviseerde
1.800 m2

1.400* 
m

2
2.200*

m
2

Power Unit
LIGHT

Power Unit
MEDIUM

Power Unit
PREMIUM

Verbonden Verbonden
* Het platform is ontworpen voor werkgerelateerde oppervlakken, in ideale maaiomstandigheden: een eenvoudig, 
rechthoekig vlakgazon, zonder obstakels of extra oppervlakken en met een gematigde groeisnelheid van het gazon.

2.200 m2

Contact lading
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Super Smart, Super Flex… de toekomst is er al!

2.200 
m

2

3.500 
m

2

3.500
m

2

Power Unit
MEDIUM

Power Unit
PREMIUM

Power Unit
EXTRA

PREMIUM

Het Elite-model combineert de eigenschappen van flexibiliteit en modulariteit met 
4.0 technologische innovatie. Het wordt geleverd met een ZCS connect-apparaat 
waarmee u de robot altijd en overal veilig kunt aansluiten via de GPS, Bluetooth en 
GSM-technologie. Met een eenvoudige aanraking kan de robot gestopt en gestart 
worden en gebieden kunnen uitgesloten worden. Met het Geofence Alarm kan het 
systeem de gebruiker waarschuwen wanneer de robot de tuin verlaat. Op deze 
manier wordt u altijd op de hoogte gebracht van de bewegingen van uw Ambrogio 
4.0.  Een geavanceerd anti-diefstal systeem. Het kan gecombineerd worden met 
de Medium, Premium en Extra Premium Power Units, van 2.200 tot 3.500 m². De 
Extra Premium kit maakt het mogelijk om de robot uit te rusten met de inductieve 
lading. Ambrogio hoeft alleen het station, dat nu kleiner en minder omvangrijk is,
aan te raken om zich overal op te laden. De inductie lading vermijdt de 
gebruikelijke reiniging van de contacten. De aanpassing van de meshoogte, 
nu gemotoriseerd, is ook eenvoudig te bedienen, waardoor het gebruik van uw 
robot wordt vereenvoudigt. De ZCS-technologie is meer gebruiksvriendelijk en 
interactief voor het beheer van uw gazon op een volledig autonome manier. Ook 
compatibel met stemassistenten (SMART ASSISTANT) en met AMICO. Altijd en 
overal, de super intelligente Ambrogio!

Touchscreen display Zachte bumper Dubbele rubberen wielen Verbonden Robot in laadstation met 
afdak (afdak in optie)

3.500 m2

* Het platform is ontworpen voor werk gerelateerde oppervlakken, in ideale maaiomstandigheden: een 
eenvoudig, rechthoekig vlak gazon, zonder obstakels of extra oppervlakken en met een gematigde 
groeisnelheid van het gazon.

Adviseerde
1.800 m2

Adviseerde
3.200 m2

Adviseerde
3.200 m2
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Smart  
Assistant 

Nieuwste generatie 
processoren Bluetooth & GSM ZCS  

Connect
Intelligente 
batterijen 

Motorisatie 
van het mes Verbonden Zelfreinigend Rubberwielen Touch 

Display

SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory)  Het satellietnavigatiesysteem, gebaseerd op geavanceerde algoritmen, stelt de robot 
in staat om de gemaaide gebieden te herkennen. De robot maakt vervolgens virtuele kaarten en onthoudt de werktijden die voor elk gebied 
wordt gebruikt en zorgt  voor tijdwinst en meer efficiëntie.

Inductieve lading

+INFINITYSYSTEM
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Toetsenbord Bumper en obstakel sensor Drievoudig rubberen wielen Mes met 4 tanden Robot in laadstation met 
afdak (afdak in optie)

Dankzij de krachtige batterij en het mes van 36 cm  kan het nieuwe Ambrogio 
4.36 Elite model grote oppervlakken maaien. Met de ULTRA PREMIUM Power Unit 
Kit is de robot in staat om meer dan 4 uur te werken en tot 6000 m². Uitgerust met 
de nieuwste technologieën (Display Touch, ZCS Connect, GPS, Bluetooth & GSM) 
en heeft een hoge capaciteit om met andere robots in team te werken. De robot is 
compatibel met spraakassistent (SMART ASSISTANT) en met AMICO.

Krachtig en verbonden

6.000
m

2

6.000 m2

NEW

Power Unit

ULTRA PREMIUM

SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory)  Het 
satellietnavigatiesysteem, gebaseerd op geavanceerde algoritmen, stelt 
de robot in staat om de gemaaide gebieden te herkennen. De robot maakt 
vervolgens virtuele kaarten en onthoudt de werktijden die voor elk gebied 
wordt gebruikt en zorgt  voor tijdwinst en meer efficiëntie.

+INFINITYSYSTEM

Smart  
Assistant 

Nieuwste generatie 
processoren Bluetooth & GSM ZCS  

Connect
Intelligente 
batterijen 

Motorisatie 
van het mes Verbonden Zelfreinigend Rubberwielen Touch 

Display



33

Zucchetti Centro Sistemi verlengt bij de 
Ambrogio 4.0 Basic – Elite robots en Ambrogio 4.36, 

zijn garantie tot 6 jaar!

2
4
+

jaar garantie

met betrekking tot de voorwaarden en beperkingen vermeld in het garantieboekje

Op de garantie voor plastic onderdelen die niet onderhevig zijn aan slijtage en geen fabriekfouten bevatten.

Op de garantie voor de elektronische componenten met uitzondering van de beperkingen die worden vermeld in het garantie boekje.

Op de garantie voor maai-en voorstuwingsmotoren die beperkt zijn tot 5.000 werkuren.

Om de garantie-uitbreiding geldig te laten zijn, is het verplicht om regelmatig winteronderhoud uit te voeren, om 
dergelijke onderhoudsbeurten op de website van de fabrikant te registreren, om de afgifte en de juiste indiening van de 
relatieve, naar behoren ingevulde certificeringen aan te vragen. 

jaar garantie verlenging  

Garantie tot 6 jaar
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MODELLEN TWENTY Elite 4.0 Basic 4.0 Elite 4.36 Elite

BRUTO excl. BTW
€ 1.189,26

incl. BTW
€ 1.439,00

excl. BTW
€ 1.652,07

incl. BTW
€ 1.999,00

excl. BTW
€ 2.395,87

incl. BTW
€ 2.899,00

excl. BTW
€ 2.891,74

incl. BTW
€ 3.499,00

VERMOGEN

Maximum maaicapaciteit in m² (-20%) 1.000 Maximale capaciteit 2.200 m2 Maximale capaciteit 3.500 m2 6.000

Type motor Borstelloos Borstelloos Borstelloos Borstelloos

Max. toelaatbare helling (%) 45% 45% 45% 45%

Maximale hellingen (%) 35% 35% 35% 35%

Maximale helling bij de afbakeningskabel (%) 20% 20% 20% 20%

MAAISYSTEEM

Bladtype Mes met 4 tanden Mes met 4 tanden 6 Cutter Mes met 4 tanden

Snijbreedte [cm] 18 25 25 36

Snijhoogte (min-max)[mm]. 25-70 20-65 20-65 20-65

Snijhoogte aanpassing Manueel Manueel Automatisch Automatisch

Maaien in spiraalvorm Ja Ja Ja Ja

“SDM” Cutting System  Ja Nee Ja Ja

"+ Infinity" Cutting System Nee Nee Ja Ja

Zelfnivelerend – Ja Ja Ja

Eco Modus Ja Ja Ja Ja

Regensensor Ja Ja Ja Ja

Aantal zones 4 4 8 8

NAVIGATIE

Connectiemodule (GPS, GSM) Ja In optie Ja Ja

CONTROLESYSTEEM

Gebruikersinterface Toetsenbord & LED Toetsenbord & LED Touchscreen Display  Touchscreen Display 

APP contrôle Bluetooth-GSM Bluetooth Bluetooth-GSM Bluetooth-GSM

Bluetooth-ontvanger Ja Ja Ja Ja

Smart Assistant Ja Inbegrepen in ZCS Connect Ja Ja

AMICO In optie In optie Ja

VEILIGHEID

Pinccode PIN & Geofence PIN Code via APP PIN & GEOFENCE PIN & GEOFENCE

STANDAARD INSTALLATIE-UITUSTING

Lengte perimeter kabel (m) 0 0 0 0

Grondpennen 20 20 20 20

Laadstation Ja Ja Ja Ja

Afdak laadstation In optie In optie In optie In optie

KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen robot (LxlxH) 420X290X220 mm 635x464x300 mm 635x464x330 mm 784x536x330 mm

Wielen Rubber Flex Rubber Flex Rubber Flex Rubber

Geluidsniveau [dB(A)] 57 63 63 65

Beschermingsniveau IPx5 IPx5 IPx5 IPx5

Power Unit 
LIGHT

Power Unit 
MEDIUM

Power Unit 
PREMIUM

Power Unit 
MEDIUM

Power Unit 
PREMIUM

Power Unit 
EXTRA PREMIUM

Power Unit 
ULTRA PREMIUM

BRUTO excl. BTW
€ 371,07

incl. BTW
€ 449,00

excl. BTW
€ 453,72

incl. BTW
€ 549,00

excl. BTW
€ 552,89

incl. BTW
€ 669,00

excl. BTW
€ 453,72

incl. BTW
€ 549,00

excl. BTW
€ 552,89

incl. BTW
€ 669,00

excl. BTW
€ 858,68

incl. BTW
€ 1.039,00

excl. BTW
€ 784,30

incl. BTW
€ 949,00

Maximum maaicapaciteit in m² (-20%) 1.000 m2 800 m2 1.200 m2 1.800 m2 1.800 m2 3.200 m2 3.200 m2 6.000 m2

Lithium-Ion Batterij (25,9V) 2,5Ah-64Wh 2.9Ah - 73Wh 5.8Ah - 146Wh 8.7Ah - 220Wh 8.7Ah - 220Wh 8.7Ah - 220Wh 8.7Ah - 220Wh 10.35Ah - 260 Wh

Aantal batterijen 1x2,5 Ah 1x2.9 Ah 1x5.8 Ah 1x8.7 Ah 1x5.8 Ah 1x8.7 Ah 1x8.7 Ah 1x10.35 Ah

Gemiddelde werktijd ± 20 % 02:00 01:30 03:00 04:00 02:45 03:45 03:45 04:00

Laadwijze Contact Contact Contact Contact Contact Contact Inductief Contact

Batterijladers 2,3A-68W 2.0A-60W 5.0A-150W 8.0A-235W 5.0A-150W 8.0A-235W 8.0A-235W 10.0A-300W

Gewicht Incl. Batterijen 7,2 15,0 15,3 15,6 15,5 15,8 15,8 18

*m² stemt overeen met de maximum capaciteit van de batterij 

NEW
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MODELLEN TWENTY Elite 4.0 Basic 4.0 Elite 4.36 Elite

BRUTO excl. BTW
€ 1.189,26

incl. BTW
€ 1.439,00

excl. BTW
€ 1.652,07

incl. BTW
€ 1.999,00

excl. BTW
€ 2.395,87

incl. BTW
€ 2.899,00

excl. BTW
€ 2.891,74

incl. BTW
€ 3.499,00

VERMOGEN

Maximum maaicapaciteit in m² (-20%) 1.000 Maximale capaciteit 2.200 m2 Maximale capaciteit 3.500 m2 6.000

Type motor Borstelloos Borstelloos Borstelloos Borstelloos

Max. toelaatbare helling (%) 45% 45% 45% 45%

Maximale hellingen (%) 35% 35% 35% 35%

Maximale helling bij de afbakeningskabel (%) 20% 20% 20% 20%

MAAISYSTEEM

Bladtype Mes met 4 tanden Mes met 4 tanden 6 Cutter Mes met 4 tanden

Snijbreedte [cm] 18 25 25 36

Snijhoogte (min-max)[mm]. 25-70 20-65 20-65 20-65

Snijhoogte aanpassing Manueel Manueel Automatisch Automatisch

Maaien in spiraalvorm Ja Ja Ja Ja

“SDM” Cutting System  Ja Nee Ja Ja

"+ Infinity" Cutting System Nee Nee Ja Ja

Zelfnivelerend – Ja Ja Ja

Eco Modus Ja Ja Ja Ja

Regensensor Ja Ja Ja Ja

Aantal zones 4 4 8 8

NAVIGATIE

Connectiemodule (GPS, GSM) Ja In optie Ja Ja

CONTROLESYSTEEM

Gebruikersinterface Toetsenbord & LED Toetsenbord & LED Touchscreen Display  Touchscreen Display 

APP contrôle Bluetooth-GSM Bluetooth Bluetooth-GSM Bluetooth-GSM

Bluetooth-ontvanger Ja Ja Ja Ja

Smart Assistant Ja Inbegrepen in ZCS Connect Ja Ja

AMICO In optie In optie Ja

VEILIGHEID

Pinccode PIN & Geofence PIN Code via APP PIN & GEOFENCE PIN & GEOFENCE

STANDAARD INSTALLATIE-UITUSTING

Lengte perimeter kabel (m) 0 0 0 0

Grondpennen 20 20 20 20

Laadstation Ja Ja Ja Ja

Afdak laadstation In optie In optie In optie In optie

KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen robot (LxlxH) 420X290X220 mm 635x464x300 mm 635x464x330 mm 784x536x330 mm

Wielen Rubber Flex Rubber Flex Rubber Flex Rubber

Geluidsniveau [dB(A)] 57 63 63 65

Beschermingsniveau IPx5 IPx5 IPx5 IPx5

Power Unit 
LIGHT

Power Unit 
MEDIUM

Power Unit 
PREMIUM

Power Unit 
MEDIUM

Power Unit 
PREMIUM

Power Unit 
EXTRA PREMIUM

Power Unit 
ULTRA PREMIUM

BRUTO excl. BTW
€ 371,07

incl. BTW
€ 449,00

excl. BTW
€ 453,72

incl. BTW
€ 549,00

excl. BTW
€ 552,89

incl. BTW
€ 669,00

excl. BTW
€ 453,72

incl. BTW
€ 549,00

excl. BTW
€ 552,89

incl. BTW
€ 669,00

excl. BTW
€ 858,68

incl. BTW
€ 1.039,00

excl. BTW
€ 784,30

incl. BTW
€ 949,00

Maximum maaicapaciteit in m² (-20%) 1.000 m2 800 m2 1.200 m2 1.800 m2 1.800 m2 3.200 m2 3.200 m2 6.000 m2

Lithium-Ion Batterij (25,9V) 2,5Ah-64Wh 2.9Ah - 73Wh 5.8Ah - 146Wh 8.7Ah - 220Wh 8.7Ah - 220Wh 8.7Ah - 220Wh 8.7Ah - 220Wh 10.35Ah - 260 Wh

Aantal batterijen 1x2,5 Ah 1x2.9 Ah 1x5.8 Ah 1x8.7 Ah 1x5.8 Ah 1x8.7 Ah 1x8.7 Ah 1x10.35 Ah

Gemiddelde werktijd ± 20 % 02:00 01:30 03:00 04:00 02:45 03:45 03:45 04:00

Laadwijze Contact Contact Contact Contact Contact Contact Inductief Contact

Batterijladers 2,3A-68W 2.0A-60W 5.0A-150W 8.0A-235W 5.0A-150W 8.0A-235W 8.0A-235W 10.0A-300W

Gewicht Incl. Batterijen 7,2 15,0 15,3 15,6 15,5 15,8 15,8 18

NEW
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+INFINITYSYSTEM

+INFINITYSYSTEEM*, gebruikmakend van Cloud en ZCS Connect technologieën, creëert een virtuele kaart die 
voortdurend wordt gedeeld op het gebied dat moet worden gemaaid. De kaart stelt de robot in staat om te weten
welke zones al gemaaid zijn, waardoor de werktijd wordt geoptimaliseerd, zonder een gebied te verwaarlozen en 
met een optimale precisie.

Robots uitgerust met +INFINITYSYSTEM hebben de mogelijkheid om zich opnieuw aan te passen aan het werk in 
tuinen die in de loop der tijd zijn gegroeid. Buitenruimtes kunnen perfect worden beheerd in combinatie met alle 
andere groene ruimtes.

Het +INFINITYSYSTEEM systeem is geschikt voor het onderhoud van tuinen middelgrote tot de grootste tuinen 
zelfs zoals stadions, vliegvelden en golfbanen.

*Verkrijgbaar op geselecteerde modellen van het Ambrogio 2020 gamma, onder voorbehoud van een technische evaluatie van het gebied.

Met het innovatieve navigatiesysteem kunnen meerdere 
robots tegelijkertijd op een slimme en geïntegreerde 

manier beheerd worden.

Scan de foto met de 
Ambrogio Remote APP 
om de video te bekijken
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Ambrogio is de vriend van alle dieren en respecteert hun behoefte aan ruimte.
 

AMICO is de nieuwe technologie voorzien van het ZCS-logo  die de werking van Ambrogio garandeert op een veilige 
afstand van het dier, tot de automatische uitschakeling van het mes. Een micro-apparaat die in contact staat met 

Ambrogio, wordt geplaatst op een gemiddelde / grote dierenhalsband of op de rug van het dier, zoals in het geval van 
een schildpad.

AMICO is onschadelijk en veilig.

HET loT APPARAAT VAN AMBROGIO

Scan de foto met de 
Ambrogio Remote APP 
om de video te bekijken

AMICO is beschikbaar voor alle modellen van het Ambrogio 
assortiment ( behalve de L85 en L210 modellen). 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website 
ambrogiorobot.com of neem contact op met de dealer. .
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Geografische lokalisatie
De robot is gelokaliseerd op de kaart

Geofence alarm 
Een ontwikkelde anti-diefstal apparaat

Go Home 
Om de robot naar het laadstation te sturen

Go away 
Om mulching in een bepaald gebied tijdelijk uit te sluiten

Ambrogio Remote APP

4.0 Technologie

AMBROGIO, ALTIJD MET JOU

Geofence Allarm! 
Il tuo robot e' uscito dal perimetro stabilito!

Download handleidingen

Handmatige robotregeling via Bluetooth

Nieuw grafisch design

Met de ZCS CONNECT MODULE* is de toekomst hier en nu! 

Met de nieuwe ZCS-labelapparaat kunt u elke keer en overal (met uw eigen smartphone of tablet) de robot verbinden 
en interageren. Door gebruik te maken van de Remote APP Ambrogio is het mogelijk om tijdprofielen op te stellen, de 
locatie te controleren (geo lokalisatie), isoleren en / of werken op specifieke gebieden van de tuin (Go Away); de status 
van de robot te controleren en waarschuwingen te ontvangen wanneer de robot uit de tuin komt (Geofence alarm, een 

ontwikkeld anti-diefstal systeem). Dankzij de functies Go Home en Work Now is het mogelijk om terug te keren naar het 
laadstation en in de tuin te werken.

* Neem contact op met uw dealer voor de gebruiksvoorwaarden in uw land. Gratis data voor twee jaar. Hernieuwbaar bij vervaldatum.



39

De Ambrogio robot spreekt de taal van de toekomst!

De modellen uitgerust met ZCS Connect kunnen communiceren met de meest populaire spraakassistenten 
(Apple’s Siri, Google Home and Amazon’s Alexa). Ambrogio maakt het mogelijk om de robot te bedienen met 
eenvoudige spraakopdrachten, zonder een APP of een display te gebruiken, maar op afstand, via een eenvoudige 
internetverbinding.

Dankzij de verschillende bekwaamheden, kunt u:
• weten wat Ambrogio doet
• Ambrogio onmiddellijk aan het werk zetten
• Ambrogio naar het laadstation sturen
• Statistieken krijgen over zijn werk 

Communiceer met je Ambrogio robot door spraakopdrachten te geven!

Alexa... 
recharge now Ambrogio*

Alexa... 
give me the statistics on Ambrogio* 

Alexa... 
go to work Ambrogio*

Alexa... 
what is Ambrogio doing*

*Voor specifieke opdrachten verwijzen wij 
u naar de “gids”-secties in de APP’s van 

Ambrogio, Alexa en Google Home.
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Klaar voor de toekomst

Uit de perfecte ontmoeting tussen technologie en natuur ontstaat de Zucchetti Centro Sistemi (ZCS) Casa Green.
Een nieuw concept dat ontelbare voordelen van technologie en voordelen van de natuur bevat. In de Casa Green 

zorgen slimme milieuvriendelijke producten voor het milieu, voor de efficiënte van de energie, de tuin en de 
netheid van het zwembad.

De innovatieve oplossingen van Zucchetti Centro Sistemi verbeteren de kwaliteit van uw leven en 
brengen de toekomst bij u thuis.

DE GRASMAAIER ROBOT DE ZWEMBAD ROBOT KIJKEN NAAR DE TOEKOMST

www.casagreen.cloud
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Gracias!

Sinds 2000 heeft Zucchetti Centro Sistemi zijn Ambrogio robotmaaiers zelf bedacht 
en ontworpen en zijn ze hierin blijven innoveren.

Kom en ontdek de robotmaaiers van Ambrogio bij uw dichtstbijzijnde erkende dealer om het volgende te verkrijgen:

DE ROBOT SPECIALIST

Professionele begeleiding 
en ondersteuning tijdens de 

robotselectiefase

Gespecialiseerde technische 
bijstand in geval van storing

Ambrogio reserveonderdelen



dealer

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

Ambrogio Robot
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ambrogiorobot.com

ambrogio.nl 

Hogelandseweg 51 - 6545 AB Nijmegen  
Telefoon : +31 (0)24 373 19 90  

Fax : +31 (0)24 373 17 65
www.eurogarden.nl


