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Oszczędność czasu i pieniędzy, powierzenie zadania koszenia trawy w ogrodzie komuś innemu, to z pewnością wielkie zalety. Specjalnie dla kogoś, 
kto postanawia zastosować automatyczną kosiarkę. Technologia robotów Ambrogio pozwala na jeszcze większe zdalne zarządzanie robotem, dzięki 
czemu staje się to bardzo prostą i wygodną czynnością.

Najbardziej zaawansowana technologia zastosowana w robotach Ambrogio przez Zucchetti Centro Sistemi stała się prosta i dostępna. Z aplikacją 
Ambrogio, dostępną na iOS i Androida, użytkownik końcowy może sam skonfigurować robota i nim zarządzać. Nowa szata graficzna sprawia, że 
aplikacja jest bardzo przyjazna i interaktywna. Z poziomu APP można pobrać instruckje Ambrogio, przejrzeć katalog produktów i dzięki technologii 
Bluetooth sterować koszącym robotem.

Ale innowacja robota Ambrogio nie kończy się tutaj, ZCS wyposażył niektóre modele w moduł łączności ZCS Connect*. System ten pozwala na zdalne
zatrzymanie, uruchomienie i lokalizację robota, można z niego również otrzymywać informacje o jego pracy, sprawdzać i łatwo modyfikować 
ustawienia; wszystko to za pomocą dotyku i z pomocą dowolnego mobilnego urządzenia!

Wszystko to przekłada się na maksymalny komfort zarządzania. Możliwość kontrolowania kosiarki zawsze i wszędzie staje się prostą czynnością,
zawsze w zasięgu ręki. Robot Ambrogio nie tylko pracuje w trybie maksymalnej autonomii w ustalonych cyklach pracy zarówno w dzień jak i w nocy, 
ale można też nim zdalnie zarządzać (funkcja dostępna w niektórych modelach) bez problemów i zmartwień: a robot nadal będzie kosić trawę z 
maksymalną wydajnością, w oparciu o to, jak został zaprogramowany.

Technologia dla relaksu
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AMBROGIO, ZAWSZE Z TOBĄ

Mobilny

APLIKACJA AMBROGIO
Jeszcze bardziej przyjazny użytkownikowi i interaktywny!

Pobieranie instrukcjiNowa szata graficzna Sterowanie robotem poprzez 
Bluetooth

NEW
DESIGN!
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TECHNOLOGIA 4.0
Zucchetti Centro Sistemi zawsze łączy w swoich produktach najwyższe technologie.

Z modułem łączności ZCS CONNECT* przyszłość jest tu i teraz! 

To nowe urządzenie, oznakowane logo ZCS, umożliwia łączenie i współpracę z robotem zawsze i wszędzie (poprzez własny smartfon lub tablet).  Korzystając  z aplikacji 
Ambrogio Remote można skonfigurować czas pracy robota, sprawdzić lokalizację (lokalizacja geograficzna), wyłączyć z pracy i/lub wskazać pracę na określonych 

obszarach w ogrodzie (Go Away), monitorować pracę robota i otrzymywać ostrzeżenia w przypadku kradzieży (Geo fence alarm, system przeciw kradzieżowy). Dzięki 
funkcji Go Home (Wróć do ładowania) i Work Now (Rozpocznij pracę) można wymusić powrót robota do stacji ładowania i pracę o konkretnej godzinie. 

*W celu ustalenia indywidualnych wymagań w danym kraju, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą. Bezpłatny przesył danych przez dwa lata. Odnawialne po wygaśnięciu.

Innowacje bez granic!
Lokalizacja geograficzna
Robot jest zlokalizowany na mapie

Geo fence alarm
system przeciw kradzieżowy

“Go away”
w celu wykluczenia z koszenia 
określonych części ogrodu

“Go Home“
w celu skierowania robota do 
stacji ładującej
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Nowe modele robotów Ambrogio L250i Elite i Elite S+ są najlepszym przykładem zastosowania 
najwyższych technologii i innowacji. Dotykowy wyświetlacz, zaawansowana nawigacja i 
moduł łączności ZCS connect sprawiają, że to najbardziej wydajne i innowacyjne kosiarki 
automatyczne.

FOCUS
Line 250i

Moduł 
łacznosci ZCS 

connect 
(L250i Elite)

Samopozio-
mowanie

System 
koszenia 

„Inteligentne 
Obszary” 

Dotykowy 
wyswietlacz
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https://www.youtube.com/watch?v=w51ksrMWd70
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