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Roboty Ambrogio, ca kowicie samodzielnie 
zadbaj  o ka dy trawnik. Programowanie 
codziennego czasu koszenia, automatyczne 
adowanie si , czujnik trawy, przewód ogra-

niczaj cy, czujnik spadku, kontrola wysoko-
ci koszonej trawy, rozdrabnianie skoszonej 

trawy, samooczyszczenie si  kó , samo-
dzielna obs uga kilku odr bnych obszarów 
koszenia, mo liwo  sterowania poprzez 
smartfon lub tablet, automatyczna bloka-
da no a dla zachowania maksimum bezpie-
cze stwa, alarm i wiele innych cech stano-
wi  o ca kowitej samodzielno ci robotów 
kosz cych Ambrogio.

PRZEWÓD OGRANICZAJ CY
Przewód ograniczaj cy – to dzi ki niemu ro-
boty Ambrogio s  w pe ni samodzielne. S u y
on do wytyczenia robotowi terenu który ma 
codziennie kosi , z pomini ciem delikatnych 
ro lin, oczek wodnych, piaskownicy, i wielu 
innych, które ka dy z nas ma w swoim ogro-
dzie. Robot doje d a do umieszczonego w tra-
wie przewodu, ale nie przekracza go i kosi 
dalej w innym kierunku, pod a te  za nim 
do stacji aduj cej.

Przewód ograniczaj cy jest bezinwazyj-
nie uk adany w ziemi na g boko ci od 5 do 
10 cm. Poniewa  wykonanie tego samodziel-
nie mo e by  k opotliwe, zainstalujemy go 
dla Pa stwa przy pomocy specjalnego urz -
dzenia, które automatycznie nacina dar
i umieszcza w niej przewód.

EKOLOGIA
Niski poziom zu ycia energii, brak zanie-
czyszcze  dla rodowiska. Regularne i cz ste 
koszenie poprawia jako  darni i sprzyja za-
g szczeniu murawy, zwi ksza te  odporno
na choroby, susz  i szkodniki. Rozdrobniony 
pokos u y nia trawnik i poprawia jego bilans 
wodny. Roboty ca kowicie eliminuj  problem 
zbierania i pozbywania si  skoszonej trawy. 
Obecno  robotów pomaga odstrasza  krety.

BEZPIECZE STWO
Czujnik bezpiecze stwa, zatrzymuje nó
w momencie podniesienia robota. Specjalna 
os ona no a sprawia, e dost p do niego 
w poruszaj cym si  robocie jest niemo li-
wy. Widoczny i szczególnie oznaczony przy-
cisk STOP, umieszczony na obudowie pozwa-
la na szybkie wy czenie robota w dowolnym 
momencie. Ambrogio posiada certyfikat CE, 
który gwarantuje zgodno  z najsurowszy-
mi mi dzynarodowymi normami bezpiecze -
stwa.

PODSTAWOWE ZALETY 
ROBOTÓW:

samodzielno  robota = Twój wolny czas
   codzienne koszenie, wg przepisu na an-

gielski trawnik „kosi  codziennie przez 
100 lat”

   koszenie w ró nych kierunkach wzmac-
niaj ce dar

   ekologia – brak konieczno ci zbierania 
i wyrzucania skoszonej trawy  
cisza
bardzo niskie koszty u ytkowania

   zmniejszenie zapotrzebowania na wod
i nawozy, dzi ki efektowi mulczowania

   skuteczny odstraszacz kretów

Roboty kosz ce AMBROGIO to 30 lat ba-
da , do wiadczenia i rozwoju. Efektem s
przede wszystkim:
   wysoka wydajno  (3 godziny koszenia 

przy 1000 m2)
prawdziwy nó
wzniesienia do 55%

   praca na w skich i skomplikowanych ob-
szarach
czujnik deszczu 
zdalne sterowanie
obs uga 4 oddzielnych trawników
pot ne baterie

   15 modeli, obs uga powierzchni nawet 
do 30 000 m2

 Czy wiesz, e wi kszo  instalacji robo-
tów kosz cych w Polsce jest wykonanych 
przez profesjonalny serwis ogólnopolski 
ROBOFARMA?

ROBOFARMA to ogólnopolska sie  punk-
tów sprzeda y, fachowych doradców i ser-
wisu szerokiej gamy robotów nie tylko do 
koszenia trawnika. Je li nie masz pewno-
ci, e robot kosz cy poradzi sobie z Twoim 

trawnikiem, dopiero my lisz o jego za o e-
niu i chcesz aby by  zawsze idealny, skontak-
tuj si  z nami. Bezp atna konsultacja w ist-
niej cym lub zak adanym ogrodzie pozwoli 
Ci lepiej zrozumie  sposób dzia ania robotów 
Ambrogio.  Warto skorzysta  z naszych porad 
równie  na etapie projektowania ogrodu, je-
li ju  teraz wiesz, e chcesz aby w przysz o-
ci Twój trawnik kosi  za Ciebie robot. Pomy l

o Ambrogio ju  teraz, a zyskasz darmow  pre-
zentacj  w Twoim ogrodzie, instalacj  w ce-
nie robota oraz dodatkowe wyposa enie do-
pasowane do wybranego modelu i Twoich 
wymaga .

www.robofarma.com
info@robofarma.com
tel. + 48 602 225 260

Roboty kosz ce Ambrogio
POZBRUK  ARTYKU  PROMOCYJNY
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