AMBROGIO L250I ELITE
S+
Ref.: XAMB-L250IELITESP

De nieuwe L250i Elite S+ maairobot kan gazons
beheren tot maximaal 5.000 m².
De gloednieuwe L250i Elite S+ is een concentratie
van innovatie en technologie.
Het touchscreen, geavanceerde navigatiesysteem en
de standaard ZCS Connect-module maakt de
robotmaaier uiterst efficiënt en innovatief.
Dit nieuwe ZCS gelabeld apparaat maakt het mogelijk
om elke keer en overal contact te maken met de
robot (met uw eigen smartphone of 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
op specifieke zones van de tuin te werken (Go
Away), de status van de robot te controleren en
waarschuwingen te ontvangen wanneer de robot uit
de tuin komt (Geo fence alarm, een geavanceerd antidiefstal 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.
De L250i Elite S+ bevat de nieuwste generatie van
moederborden waarbij de processor nog sneller is en
meer data kan verwerken.
Dankzij het maaisysteem met slimme
opsplitsing maakt de robot virtuele kaarten van het te
maaien gebied, slaat deze op en onthoudt de
gebruikte werktijden voor elk gebied.
Wanneer de robot werkt in een gebied dat al even niet
werd gemaaid, snijdt het gras met een spiraalsysteem
dat overlapt met het willekeurige snijden.
Het 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.
Bluetooth en gsm: de communicatietechnologie die
het mogelijk maakt de software te updaten en de
robot op korte afstand te bedienen.
De voorwielen bewegen onafhankelijk van elkaar.
Zo kan de robot om onregelmatige en oneffen
terreinen te maaien met behoud van hoge
maaiprestaties.
Aanbevolen verkoopprijs:

€ 2.933,06 excl. BTW

€ 3.549,00 incl. BTW

SPECIFICATIES

Maximale oppervlakte (m²)

5000 m²

Type motor

Inductiemotor

Lithium-ion accu 25,9 V

2 x 7,5 Ah

Maximale hellingshoek (%)

45%

Aanbevolen max. hellingshoek (%)

35%

Maximale helling bij de afbakeningskabel (%)

20%

Gemiddelde werktijd (+/- 20%) (u:min)

7:00

Oplaadsysteem

Contact

Type mes

4-tands mes

Maaibreedte (cm)

29 cm

Maaihoogte (mm)

25 - 70 mm

Maaisysteem met slimme opsplitsing

Ja

Maaien in spiraal

Ja

Eco-mode

Ja

Regensensor

Ja

Max. aantal zones

8

Connectiemodule (GPS, GSM)

Ja

Zelfnivellerend

Ja

Kompassysteem

Ja

Gebruikersinterface

Touchscreen display

APP controle

Bluetooth & GSM

Bluetooth-ontvanger

Ja

Optil- & kantelsensoren

Ja

Drukknop / Noodstop

Ja

Pincode

Pincode & Geofence

Bevestigingspennen inbegrepen

20

Oplaadstation

Ja

Kap oplaadstation

Optioneel

Afmetingen robot - L x B x H (cm)

58 x 50 x 29 cm

Gewicht incl. batterijen (kg)

16,2 kg

Geluidsvermogen dB(A)

66 dB(A)

Beschermingsniveau

IP44

Wielen

Flex rubber

