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Roboty koszÈce Ambrogio
Roboty Ambrogio, caïkowicie samodzielnie
zadbajÈ o kaĝdy trawnik. Programowanie
codziennego czasu koszenia, automatyczne
ïadowanie siÚ, czujnik trawy, przewód ograniczajÈcy, czujnik spadku, kontrola wysokoĂci koszonej trawy, rozdrabnianie skoszonej
trawy, samooczyszczenie siÚ kóï, samodzielna obsïuga kilku odrÚbnych obszarów
koszenia, moĝliwoĂÊ sterowania poprzez
smartfon lub tablet, automatyczna blokada noĝa dla zachowania maksimum bezpieczeñstwa, alarm i wiele innych cech stanowiÈ o caïkowitej samodzielnoĂci robotów
koszÈcych Ambrogio.

PRZEWÓD OGRANICZAJkCY
Przewód ograniczajÈcy – to dziÚki niemu roboty Ambrogio sÈ w peïni samodzielne. Sïuĝy
on do wytyczenia robotowi terenu który ma
codziennie kosiÊ, z pominiÚciem delikatnych
roĂlin, oczek wodnych, piaskownicy, i wielu
innych, które kaĝdy z nas ma w swoim ogrodzie. Robot dojeĝdĝa do umieszczonego w trawie przewodu, ale nie przekracza go i kosi
dalej w innym kierunku, podÈĝa teĝ za nim
dobstacji ïadujÈcej.
Przewód ograniczajÈcy jest bezinwazyjnie ukïadany w ziemi na gïÚbokoĂci od 5 do
10 cm. Poniewaĝ wykonanie tego samodzielnie moĝe byÊ kïopotliwe, zainstalujemy go
dla Pañstwa przy pomocy specjalnego urzÈdzenia, które automatycznie nacina darñ
ibumieszcza w niej przewód.

EKOLOGIA
Niski poziom zuĝycia energii, brak zanieczyszczeñ dla Ărodowiska. Regularne i czÚste
koszenie poprawia jakoĂÊ darni i sprzyja zagÚszczeniu murawy, zwiÚksza teĝ odpornoĂÊ
na choroby, suszÚ i szkodniki. Rozdrobniony
pokos uĝyěnia trawnik i poprawia jego bilans
wodny. Roboty caïkowicie eliminujÈ problem
zbierania i pozbywania siÚ skoszonej trawy.
ObecnoĂÊ robotów pomaga odstraszaÊ krety.

BEZPIECZESTWO
Czujnik bezpieczeñstwa, zatrzymuje nóĝ
wbmomencie podniesienia robota. Specjalna
osïona noĝa sprawia, ĝe dostÚp do niego
wbporuszajÈcym siÚ robocie jest niemoĝliwy. Widoczny i szczególnie oznaczony przycisk STOP, umieszczony na obudowie pozwala na szybkie wyïÈczenie robota w dowolnym
momencie. Ambrogio posiada certyfikat CE,
który gwarantuje zgodnoĂÊ z najsurowszymi miÚdzynarodowymi normami bezpieczeñstwa.

PODSTAWOWE ZALETY
ROBOTÓW:
samodzielnoĂÊ robota = Twój wolny czas
codzienne koszenie, wg przepisu na angielski trawnik „kosiÊ codziennie przez
100blat”
koszenie w róĝnych kierunkach wzmacniajÈce darñ
ekologia – brak koniecznoĂci zbierania
ibwyrzucania skoszonej trawy
cisza
bardzo niskie koszty uĝytkowania
zmniejszenie zapotrzebowania na wodÚ
ibnawozy, dziÚki efektowi mulczowania
skuteczny odstraszacz kretów
Roboty koszÈce AMBROGIO to 30 lat badañ, doĂwiadczenia i rozwoju. Efektem sÈ
przede wszystkim:
wysoka wydajnoĂÊ (3 godziny koszenia
przy 1000 m2)
prawdziwy nóĝ
wzniesienia do 55%
praca na wÈskich i skomplikowanych obszarach
czujnik deszczu
zdalne sterowanie
obsïuga 4 oddzielnych trawników
potÚĝne baterie
15 modeli, obsïuga powierzchni nawet
dob30 000 m2

Czy wiesz, ĝe wiÚkszoĂÊ instalacji robotów koszÈcych w Polsce jest wykonanych
przez profesjonalny serwis ogólnopolski
ROBOFARMA?
ROBOFARMA to ogólnopolska sieÊ punktów sprzedaĝy, fachowych doradców i serwisu szerokiej gamy robotów nie tylko do
koszenia trawnika. JeĂli nie masz pewnoĂci, ĝe robot koszÈcy poradzi sobie z Twoim
trawnikiem, dopiero myĂlisz o jego zaïoĝeniu ibchcesz aby byï zawsze idealny, skontaktuj siÚ z nami. Bezpïatna konsultacja w istniejÈcym lub zakïadanym ogrodzie pozwoli
Ci lepiej zrozumieÊ sposób dziaïania robotów
Ambrogio. Warto skorzystaÊ z naszych porad
równieĝ na etapie projektowania ogrodu, jeĂli juĝ teraz wiesz, ĝe chcesz aby w przyszïoĂci Twój trawnik kosiï za Ciebie robot. PomyĂl
o Ambrogio juĝ teraz, a zyskasz darmowÈ prezentacjÚ w Twoim ogrodzie, instalacjÚ w cenie robota oraz dodatkowe wyposaĝenie dopasowane do wybranego modelu i Twoich
wymagañ. }

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