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ENJOY YOUR GARDEN
Искате ли красива морава без големи разходи и много труд? Сега това 
е възможно с Амброджио Грийн Лайн. Амброджио е създаден за да 
повиши качеството на вашата морава и да направи живота ви по-лесен, 
позволявайки ви да спестите време и пари.
Амброджио внимателно посреща нуждите от често косене на 
необходимата височина, позволявайки на моравата ви да изглежда 
прекрасно през цялата година, без да прекарвате много време и усилия 
за поддръжка! Всъщност малките частици трева от механичното косене 
(мулчиращ ефект) осигуряват на тревата всички необходими съставки; 
постоянното естествено наторяване повишава устойчивостта на тревата 
на болести, суша и насекоми. Резултата е по-зелена, по-здрава и 
екологична морава!

ТОЙ Е ЗЕЛЕН: уважава околната среда, не замърсява и не е шумен.
ТОЙ Е ПРОСТИЧЪК: лесен за инсталиране, лесен за използване, 
интуитивен и бърз.
ТОЙ Е УМЕН: коси тревата пазейки материалите на конструкцията си и 
позволява по-големи икономии в дългосрочен план.

Амброджио ГРИЙН Лайн е създадена за да можете да откриете 
предимствата на простата и иновативна технология. Тя ви дава свободата 
напълно да се насладите на вашата градина и външни площи.
Високите технологии и качество на Амброджио позволява да избирате как 
да активирате робота през деня за да може вашата морава да е свободна 
когато е необходимо. 

Do you want a beautiful lawn without the hassle and work? Now you can with 
the automatic lawnmowers from the Ambrogio Green Line.
Ambrogio was created to improve the quality of your lawn and to make your life 
easier, allowing you to save time and money.
Ambrogio accurately meets the needs of mowing frequency and mowing height, 
allowing your lawn to look great all year round, without spending time and 
effort to maintain it! In fact, small grass clippings from the mechanical cutting 
(mulching effect) ensure optimal nutrition of the lawn; a constant “natural 
fertiliser” that increases resistance to disease, drought and insects. The result is 
a greener, healthier, lusher and eco-friendly lawn!

IT’S GREEN: respects the environment, does not pollute and is not noisy. 
IT’S SIMPLE: easy to install, easy to manage, intuitive and fast.
IT’S SMART: mows the lawn with the aim of preserving the construction 
materials and allows greater savings in the long run. 

The Ambrogio GREEN Line was created to allow you to discover the advantages 
of simple and innovative technology. It gives you the freedom to fully enjoy the 
garden and the outdoor area.
The high technology and high quality of the materials used in Ambrogio allow you 
to choose when and how to activate the robot during the day, so that the garden 
is free of obstacles whenever necessary.  
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Простичък, 
за Малки 
Градини

Simple, 
for Small 
Gardens

Единствения робот без инсталация и 
без ограничителен кабел!
Амброджио Л60 бе създаден за малки градини с наклони до 50%. Той 
е идеален за тези, които искат перфектно окосена трева, без да е 
необходимо да се инсталира ограничителен кабел. Робота е лесен за 
използване, транспортиране, което позволява да може да бъде ползван в 
различни градини. 
Модела Л60 е оборудван с четков мотор, 4-лъчев нож с ширина 25 см. 
и променлива скорост на движение, което осигурява дълготрайност на 
батерията и моторите. Зареждането се извършва ръчно, а консумацията 
на електроенергия е гарантирано ниска.
Градината ви е свободна 20 часа на денонощие и е перфектно 
окосена!

The only robot without installation and 
without perimeter wire!

Ambrogio L60 was developed for small gardens with slopes up to 50%. 
It is ideal for those who want a perfectly mowed lawn, without the 
installation of a perimeter wire. The robot’s ease of use allows it to be 
put into service immediately and transported across multiple areas and 
different gardens. The L60 model is equipped with brushed motors, 
4-tooth blade of 25 cm and modular speed, thus ensuring longer battery 
and motor life. The charging is performed manually, thus guaranteeing 
low energy consumption.
Your garden free and perfectly shaved for 20 hours a day!

Коси до 2 часа без прекъсване
Mows up to 2 hrs consecutively

4х4
Four wheel drive

5 Аh литиево-йонна батерия
5 Ah lithium-ion battery

Еко режим  - за засичане на тревата, която вече 
е била окосена и за намаляване на работните часове 
– плюсове за тревата и робота 

Eco Mode - To detect the lawn that has already been 

lawn and robot. 

Алгоритъм за умно косене - за 
осигуряване на цялата площ и за по-бързо косене
Algorithm for smart cutting  - To ensure the 
complete mowing and faster mowing times.

Без инсталация
No installation required

Наклони до 50%
Slopes up to 50%

Лек и преносим
Lightweight and portable

Без ограничителен кабел
Without perimeter wire

кв.м./sqm
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Подсилени бъмпъри
Reinforced bumpers

4-лъчев нож „звезда“
4 point star blade

Обезопасена дръжка
За незабавно спиране на 
ножа при вдигане на робота 
с дръжката.
Safety handle
To immediately stop the blade if 
the robot is lifted by the handle.

Симетричен дизайн
За отлично косене в двете 
посоки
Symmetrical design
For an excellent cutting in 
both directions

Клавиатура за управление 
и стоп бутон
Keypad commands 
and push stop

БЕЗ ИНСТАЛАЦИЯ И 
БЕЗ ОГРАНИЧИТЕЛЕН КАБЕЛ
NO INSTALLATION 
NO PERIMETER WIRE 
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Идеален за сложни градини!
Триъгълната форма и присъствието на само едно въртящо се предно 
колело прави Амброджио Л30 Делукс идеален за градини с тесни и малки 
пространства. Литиево-йонната батерия гарантира 2 часа постоянна 
работа, а Еко режима оптимизира работните часове на робота. Робота 
може да бъде оборудван и с обезопасен нож – патент на нашата компания. 
Вашата градина е свободна 19 часа на денонощие и перфектно 
окосена!

Ideal for complex gardens!
The triangular shape and presence of only one pivoting front wheel makes 
Ambrogio L30 Deluxe ideal for gardens with narrow and tight spaces. The 
Lithium-ion batteries guarantee 2 hours of continuous operation and the Eco 
Mode sensor optimises the working times of the robot. The robot can also be 
equipped with the ZCS-patented safe blade.
Your garden free and perfectly shaved for more than 19 hours a day!

Компактен, 
умен и 
ефективен

Compact, 
Smart and 
Efficient

Стоп бутон и сензор за дъжд, 
който може и да се изключи
Push stop and rain sensor that 
can be turned off

Обезопасен нож 
Safety blade 

4 лъчев нож
4 point blade

Робот на зарядната станция
Robot in charging station

Коси до 2 часа непрекъснато
Mows up to 2 hrs consecutively

Ограничителен кабел – в комплекта 
150 м.
Perimeter wire supplied - 150 m

Поддържа до 3 зони
Manage up to 3 areas

Прост и интуитивен дисплей
Simple and intuitive display

Блутут рисийвър  - за ъпдейт на софтуера от 
смартфон или таблет и за използване на безплатното 
приложение.
Bluetooth Receiver - To transfer software updates 
from Smartphone/Tablet to the robot and to use the 
“Ambrogio Remote” App from IOS and Android.

Еко режим  - за засичане на вече окосената 
трева и намаляване на работните часове – плюс за 
робота и градината.
Eco Mode - To detect the lawn that has already been 
mowed and reduce the working hours for the benefit of the 
lawn and robot.

Алгоритъм за умно косене  - за напълно 
окосяване на моравата и за по-бързо косене.
Algorithm for smart cutting  - To ensure the 
complete mowing and faster mowing times.

Наклони до 45%
Slopes up to 45%

5 Аh литиево-йонна батерия
5 Ah lithium-ion battery

кв.м./sqm
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Идеален за райони с големи наклони!
Амброджио Л85 Еволюшън има само две колела, което му позволява да 
преодолява и адаптира към различни повърхноости. Може да поддържа 
площи до 1200 кв.м. и до три различни зони с трудни наклони (до 55%). 
Оборудван е с четков мотор и нож с променлива скорост, което осигурява 
по-голяма издържливост на батерията и мотора. 
Вашата градина е свободна 18 часа на денонощие и е перфектно 
окосена!

Ideal for areas with steep slopes!
Ambrogio L85 Evolution has only 2 wheels which allow it to oscillate and 
adapt to the various surfaces. It can manage areas up to 1,200 sqm and up 

55%).  It is equipped with brushed motors and blade with modular speed, 
thus ensuring longer battery and motor life.
Your garden free and perfectly shaved for more than 18 hours a day!

Самопочистващи се колела 
със зъбци 
За по-добро сцепление по тревата

Self-cleaned toothed wheels.
For a better grip on the lawn

сензор за дъжд, който се 
изключва
Rain sensor that can be turned off

Робот на зарядната станция
Robot in charging station 

Пъргав, 
автономен и 
ефективен

Agile, 
Autonomous 

Прост и интуитивен дисплей
Simple and intuitive display

кв.м./sqm

Ограничителен кабел в комплекта-100 м.
Perimeter wire supplied - 100 m

Поддържа до 3 зони
Manage up to 3 areas

25 см. 4-лъчев нож
25 cm 4 point star blade

Работи бе прекъсване 1 ч. и 45 мин.
Mows up to 1 hr 45 min consecutively

Завърта се около себе си
Rotates around itself

Система за наклон 
за отлично косене и в двете посоки на движение
Tilting system 
For an excellent cut in both travel directions

Спираловидно косене  - при засичане на 
висока/дебела трева, робота автоматично включва 
режима спирала за перфектно завършване.
Spiral cut - In case of higher and/or thicker grass in 
an area of the garden, the robot automatically activates the 

Наклони до 55% - НАЙ-ВИСОКИЯ 
РЕЗУЛТАТ НА ПАЗАРА!
Slopes up to 55% 
THE HIGHTEST LEVEL ON TH MARKET!

Алгоритъм за умно косене  - за напълно 
окосяване на моравата и за по-бързо косене.
Algorithm for smart cutting  - To ensure the 
complete mowing and faster mowing times.

5 Ah литиево-йонна батерия
5 Ah lithium-ion battery

Отлично поведение на наклони до 55%
Най-високия резултат на пазара
Excellent management of slopes up to 55% 
THE HIGHTEST LEVEL ON THE MARKET
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Елегантен, 
безопасен и 
надежден

Elegant, 
Safe and 
Reliable

Бестселъра с нов дизайн
Новия Амброджио Л210 е идеален за средно големи тревни площи. 
Създаден е за тези, които искат високи резултати на косене и лесна 
употреба. Робота е напълно автоматичен, може да коси площи до 2800 кв.м. 
и да преодолява наклони до 45%. Оборудван е с безчеткови мотори за по-
дълъг живот и по-малка консумация на батерия. Нивото на шум е намалено. 
Стандартно се предлага с покрив за зарядната станция и Блутут рисийвър.
Вашата градина е свободна 17 часа в денонощието и е перфектно 
окосена!

The Best Seller with a new design
The new Ambrogio L210 is ideal for medium-sized gardens. It has been 
developed for those who want high cutting performances combined with ease 
of use. The robot is fully automatic, able to handle areas up to 2,800 sqm 
and slopes up to 45%. The robot is equipped with brushless motors to ensure 
longer life, lower battery consumption and reduced noise. The cover of the 
charging station and Bluetooth receiver are supplied as standard.
Your garden free and perfectly shaved for 17 hours a day!

Дръжка за вдигане
Lifting handle

Стоп бутон
Push stop button

4-лъчев нож
4 point blade

Дисплей
Display

кв.м./sqm

Сензор за дъжд, който се изключва
Rain sensor that can be turned off

Включва покрив за зарядната станция
Recharge base cover included

Еко режим  - за засичане на вече окосената 
трева и намаляване на работните часове – плюс за 
робота и градината.
Eco Mode - To detect the lawn that has already been 
mowed and reduce the working hours for the benefit of the 
lawn and robot.

Безчеткови мотори
Brushless motors

Работи в до 4 зони
Manage up to 4 areas

Блутут рисийвър  - за ъпдейт на софтуера от 
смартфон или таблет и за използване на безплатното 
приложение.
Bluetooth Receiver  - To transfer software 
updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use 
the “Ambrogio Remote” App from IOS and Android.

Наклони до 45%
Slopes up to 45%

Коси до 3 ½ часа постоянно
Mows up to 3 ½ hrs consecutively 

7,5 Аh литиево-йонна батерия
7.5 Ah lithium-ion battery

NEW
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ПРИЛОЖЕНИЕТО НА 
АМРОДЖИО Е ОБНОВЕНО
THE AMBROGIO 
REMOTE APP HAS 
BEEN RENEWED

За повече информация за роботите Амброджио и за да сте винаги в крак с времето, 
изтеглете приложението!
For more information on Ambrogio Robots and to always be up to date, download the App!

Нов изглед и лесно за употреба!
New layout and Easy to Use!

Препратка към каталога за 
Сваляне 2017

Consult the 2017 catalogue

Сваляне на инструкциите 
Download the manuals 

Управлява и контролира вашия Амброджио 
робот навсякъде и по всяко време

Manage and control your Ambrogio 
robot anytime, anywhere



L60 B L30 Deluxe L85 Evolution L210МОДЕЛИ
ОПИСАНИЕ

MODELS 
DESCRIPTION
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Макс.площ на косене (-20%)*
*макс. кв.м. съответстват на максималната 
производителност на батерията 

Max sq.mt suggested (-20%)*
*sqm correspond to the max performance of the battery

200 800 1.200 2.800

Тип двигател Motor type Четков/Brushed Четков/Brushed Четков/Brushed Безчетков/Brushless 

Литиево-йонна батерия 25,9V Lithium-Ion battery 25,9V 2X2,5 Ah 2x2,5 Ah 2x2,5 Ah 1x7,5 Ah

Макс. допустим наклон на 
терена (%) Max allowable slope (%) 50% 45% 55% 45%

Maкс. наклон (%) Max. slope (%) 40% 35% 45% 35%

Наклон на терена при 
ограничителния кабел(%)

Slope on the outer edge or perimeter 
wire (%) _ 20% 35% 20%

Средно време на работа +-20% Average working time +-20% (h) 02:00 02:00 01:45 03:30

Метод на презареждане Recharge mode Ръчно/Manual Автоматично/Automatic Автоматично/Automatic Автоматично/Automatic
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Тип на ножа Blade type 4 лъчев тип “звезда”/4 point star blade 4 лъчев тип “звезда”/4 point star blade 4 лъчев тип “звезда”/4 point star blade 4 лъчев тип “звезда”/4 point star blade 

Ширина на косене (cm) Cutting width (cm) 25 25 25 29

Височина на косене (mm) Cutting height (mm) 42-48 25-60 25-65 20-56

Система на косене Cutting system Алгоритъм за интелигентно косене/Algorithm 
for smart cutting 

Алгоритъм за интелигентно косене/Algorithm 
for smart cutting 

Алгоритъм за интелигентно косене/Algorithm 
for smart cutting 

Алгоритъм за интелигентно косене/Algorithm 
for smart cutting 

Спираловидно косене Spiral Cutting НЕ/No ДА/Yes ДА/Yes ДА/Yes

ZGS сензори (Grass - Drop Off)  ZGS Sensors (Grass - Drop Off) ДА/Yes  - По поръчка/Optional    _ _ _

Еко Режим Eco Mode ДА/Yes ДА/Yes НЕ/No ДА/Yes

Сензор за дъжд Rain sensor НЕ/No ДА/Yes ДА/Yes ДА/Yes

Максимален брой зони Maximum managed areas 1 3 3 4

НА
ВИ

ГА
ЦИ

Я 
NA

VI
GA

TI
ON

Енкодер/ Инклинометър/ Жироскоп Encoder/ Inclinometer/ Gyroscope Инклинометър/Inclinometer ДА/Yes ДА/Yes ДА/Yes

УС
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ОЙ
СТ

ВА
 ЗА
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ИЕ

 
CO

NT
RO

L 
DE

VI
CE

S Дисплей Display _ ДА/Yes ДА/Yes ДА/Yes

Блутут рисийвър Bluetooth receiver По поръчка/Optional ДА/Yes По поръчка/Optional ДА/Yes

Блутут таблет Bluetooth Tablet По поръчка/Optional По поръчка/Optional По поръчка/Optional По поръчка/Optional 

SMS Аларма SMS Alert НЕ/No НЕ/No НЕ/No По поръчка/Optional 

СИ
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Т 
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FE
TY

Сензор за повдигане/преобръщане Lifting/Tip-over sensor ДА/Yes ДА/Yes ДА/Yes ДА/Yes

Push/Stop авариен бутон Push/Stop emergency Button ДА/Yes ДА/Yes ДА/Yes ДА/Yes

ПИН код Pin Code НЕ/No ДА/Yes ДА/Yes ДА/Yes
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Ограничителен кабел (M.) Perimeter Wire (Mt) _ 150 100 0

Фиксиращи Колчета Fixing nails _ 200 100 20

Зарядна станция Charging Station _ ДА/Yes ДА/Yes ДА/Yes

Покривало за зарядната станция Cover Recharging Base _ По поръчка/Optional НЕ/No ДА/Yes

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КИ
 

FE
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UR
ES

Тегло с батериите (Kg) Weight with Batteries Incl. (Kg) 7,9 9,8 12,6 16,1

Размери на робота  (lxwxh) Robot Dimensions (lxwxh) 440x360x200 mm 540x450x252 mm 600x440x310 mm 610x430x280 mm 

Мощност на звука - db(A) Power Sound - db(A) 72-65 72-65 72-65 70-65

Ниво на защита Level of protection IP21 IP44 IP44 IP21
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