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Mnoho modelu pro kazdý typ zahrady
Navrženo a vyrobeno v Itálii

Many models for every type of garden
Designed and produced in Italy

Radost z dobře upraveného a kdykoliv dostupného trávníku se s robotickými sekačkami na trávu řady TECH
stává realitou; výrobek, u nějž se nejpokročilejší technologie snoubí s elegancí. Řada robotů na sekání trávy,
které se vždy snaží o vysoký sekací výkon, vysoké úrovně inovace a kvalitní materiály a konstrukci.
LI-ION BATERIE, které jsou standardní u všech modelů, umožňují robotu dosahovat dlouhých pracovních cyklů.
ČEPELE Z NEREZOVÉ OCELI sekají trávu s každodenním mulčovacím účinkem, čímž zaručují zelený, zdravý
trávník, který vyžaduje stále méně hnojiva.
Vynikající hnaná KOLA umožňují zvládat svahy až o sklonu 55 %.
Vlastní aplikace umožňuje konfiguraci a správu robota několika jednoduchými kliknutími.

The joy of having a well-groomed and ever-available lawn becomes reality with the TECH line lawnmower
robots; where the highest technology meets elegance. A range of lawnmower robots that are always
looking for high cutting performance, high levels of innovation, quality materials and design.
The LITHIUM-ION BATTERIES, standard in all models, allow the robot to have long running cycles of work.
STAINLESS STEEL BLADES cut the grass with daily mulching effect, guaranteeing a green, healthy lawn
that requires less and less fertilizer.
Excellent traction WHEELS allow to manage slopes up to 55%.
The dedicated APP finally allows to configure and manage the robot with a few simple clicks.

techlinerobots.cz

TECH6

Jednoduchý a elegantní.
Easy and Elegant.

Není nutná instalace!
No Installation Required!

Přijímač Bluetooth
Bluetooth Receiver
Pro přenos softwarových aktualizací z chytrého telefonu / tabletu do robota
a pro používání aplikace ze systému iOS a Android.
To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to
use the APP from iOS and Android.

Senzor ZGS
ZGS Sensor
Senzor ZGS (senzor trávy Zucchetti) detekuje přítomnost trávy a umožňuje
robotu rozpoznávat jakékoliv díry nebo prázdná místa, a to aniž by bylo nutno
plochu vymezit obvodovým vodičem.
The ZGS (Zucchetti Grass Sensor) sensor detects the presence of grass and
allows the robot to recognise any holes or empty spaces, even without a
perimeter wire marking off the area.

Již žádná instalace! Díky inovačnímu
senzoru ZGS detekuje model TECH6
hranice sečené plochy a nepotřebuje
obvodový vodič. Po nákupu lze robot
ihned používat, není nutno jej nijak
instalovat. Řada pokročilých senzorů
zaručuje bezpečnost a spolehlivost. Jeho
kompaktní velikost umožňuje snadnou
ovladatelnost v omezených prostorech.
Vhodné pro sekání ploch do 200 m2,
a to i se svahy se sklonem až 50 %.
Uzpůsobená aplikace umožňuje správu a
aktualizaci robota.

No more installation! The TECH6 detectes
the limits of the area to be mowed,
without the need for perimeter wire
and thank to the innovative ZGS sensor.
Once purchased, the robot can be used
straight away without the need for any
type of installation. A series of advanced
sensors guarantees safety and reliability. Its
compact size allows easy manoeuvrability
in tigh spaces. Suitable for managing areas
up to 200 sqm, even with slopes up to
50%. The dedicated APP allows to manage
and update the robot.

Přijímač Bluetooth + aplikace
Bluetooth Receiver + App

Senzor ZGS
ZGS Sensor

Povely z klávesnice a nabíjecí stanice
Keypad commands and Charging Point

Elegantní Desing
Specular Design
Umožňuje vynikající sekání v obou směrech za účelem sekání malých zahrad s
maximální účinností.
It allows excellent cutting in both directions, to mow small gardens with
maximum efficiency.

200

m2/sqm

Přenosný
Pohon 4 kol
Přijímač Bluetooth
Svahy až 50 %
4bodová hvězdicová čepel délky 25 cm
Baterie Li-Ion kapacity 5 Ah

Portable
4 Wheel-drive
Bluetooth Receiver
Slopes up to 50%
25 cm 4 point star blade
5 Ah lithium-ion battery

TECH1

Malý a výkonný.
Small and Efficient.

Ideální pro malé plochy s bezvadným sekáním trávy.
Ideal for small area with a flawless cut of grass.

Robot v nabíjecí stanici
Robot in charging station

NEW
Přijímač Bluetooth
Bluetooth Receiver
Pro přenos softwarových aktualizací z chytrého telefonu / tabletu do robota a
pro používání aplikace ze systému iOS a Android.
To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use
the APP from iOS and Android.

Senzor Úsporného Režimu
Eco Mode Sensor
Pro rozpoznávání posekaných ploch a zkrácení pracovních dob ve prospěch
trávníku a za účelem nižšího opotřebení robota.
To recognize the mowed areas and reduce working times to the total benefit of
the lawn and less wear of the robot.

Zcela nový model TECH1: malý, lehký,
snadno přenositelný, tichý, futuristického
designu, vytvořený pro malé zahrady
vyžadující bezvadné sekání trávy.
Efektivní provozní cykly pro rychlé a
přesné pokrytí zahrady. Navíc může
model TECH D1 díky procesoru
nejnovější generace, bezkomutátorovým
motorům, Li-Ion bateriím a čepeli délky
15 cm zvládat až 4 oddělené plochy.
Robot je vybaven systémem Bluetooth a
lze jej tedy programovat a řídit i dálkově,
a to díky samostatné aplikaci.
Model TECH D1 je ideální
pro všechny, kteří požadují
jednoduchého robota bez
ztráty pokročilých technologií
uzavřených v plášti o rozměru
jen 42 cm a s hmotností jen málo
přesahující 4 kg.!

The brand new TECH1 model: small,
light, easily transportable, silent and
futuristically designed, created for small
gardens which need a flawless cut of
the grass. The efficient work cycles
allow the coverage of the yard in a rapid
and punctual way. Moreover, thanks to
the last generation processor, to the
brushless engines, to the lithium-ion
batteries and the 15cm blade, TECH D1
can manage up to 4 separate areas.
Equipped with Bluetooth, the robot
can be programmed and handled even
remotely, thanks to the dedicated App.

Přijímač Bluetooth + aplikace
Bluetooth Receiver + App

Nárazník
Bumper

TECH D1 is ideal for those who
want a simple robot, without
renouncing the high technology
enclosed in only 42 cm and just a
little more than 4 kg!

42 cm

600

m2/sqm

Základní deska poslední generace
Vysoce účinné bezkomutátorové motory
Velmi lehký
Snadno přenositelný
Zvládá až 4 oddělené plochy

Latest generation motherboard
High efficiency brushless motors
Very light
Easily transportable
Manage up to 4 separate areas
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TECH3

Kompaktní a zivý.
Compact and Agile.

Dokonale se pohybuje kolem překážek.
Perfectly navigates aroud obstacles.

Robot v nabíjecí stanici
Robot in charging station

Přijímač Bluetooth
Bluetooth Receiver
Pro přenos softwarových aktualizací z chytrého telefonu / tabletu do robota a
pro používání aplikace ze systému iOS a Android.
To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use
the APP from iOS and Android.

Snímač úsporného režimu
Eco Mode Sensor
Pro rozpoznávání posekaných ploch a zkrácení pracovních dob ve prospěch
trávníku a za účelem nižšího opotřebení robota.
To recognize the mowed areas and reduce working times to the total benefit
of the lawn and less wear of the robot.

Model TECH3 je určen pro plochy do
1.100 m2. Díky trojúhelníkovému tvaru
se tento robot dokonale hodí pro složité
zahrady s keři, květinovými záhony a
jezírky, a může sekat až čtyři oddělené
plochy. Tento robot se snadno programuje
pomocí uživatelsky přívětivého displeje.
Pomocí vlastní aplikace je možné robot
ovládat a aktualizovat.

TECH3 is designed for areas up to
1,100 sqm. Thanks to the triangular
shape, the robot perfectly works for
complex gardens that are hedges, flower
beds and ponds and it can mow up four
separate areas. It is easy to program the
robot with a user-friendly display. With
the dedicated APP it is possible to control
and update the robot.

500

Kryt displeje
Display Cover

Dešťový senzor a tlačítko
vypnutí
Rain Sensor and Push
Stop button

Přijímač Bluetooth
+ aplikace
Bluetooth Receiver
+ App

800

m2/sqm

1.100

m2/sqm

m2/sqm

Svahy až 45 %
Přijímač Bluetooth
Dešťový senzor
Zvládá až 2 oddělené plochy
4bodová hvězdicová čepel
Baterie Li-Ion kapacity 2,5 Ah

Svahy až 45 %
Přijímač Bluetooth
Dešťový senzor, který lze vypnout
Zvládá až 3 oddělené plochy
4bodová hvězdicová čepel
Baterie Li-Ion kapacity 5 Ah

Bezkomutátorové motory
Svahy až 45 %
Přijímač Bluetooth
Dešťový senzor, který lze vypnout
Zvládá až 4 oddělené plochy
4bodová hvězdicová čepel
Baterie Li-Ion kapacity 5 Ah

Slopes up to 45%
Bluetooth Receiver
Rain sensor
Manage up to 2 separate areas
4 point star blade
2.5 Ah lithium-ion battery

Slopes up to 45%
Bluetooth Receiver
Rain sensor that can be turned off
Manage up to 3 separate areas
4 point star blade
5 Ah lithium-ion battery

Brushless Motors
Slopes up to 45%
Bluetooth Receiver
Rain sensor that can be turned off
Manage up to 4 separate areas
4 point star blade
5 Ah lithium-ion battery

TECHZ3

Inovacní a kompaktní.
Innovative and compact.

Vysoký stupeň inovace pro práci na složitých plochách.
High innovation to manage complex areas.

Robot v nabíjecí stanici
Robot in charging station

NEW

Modul ZCS Connect
ZCS Connect
Pro připojení robota a interakci s ním, a to kdekoliv a kdykoliv.
To connect and interact every time and everywhere with the robot.

Sekací systém s „Inteligentním dělením“
“Smart Partition” cutting system

INNOVATIVE
MOTHERBOARD

BLUETOOTH & GSM

Zcela nový model D Z3, malý a
kompaktní, zahrnuje vysoký stupeň
inovace. Jeho bezkomutátorové motory
a pokročilé sekací systému umožňují
robotu zvládat plochy až 1 800 m2 za
nejkratší možnou dobu.

Robot vytváří a ukládá virtuální mapy plochy, po které se pohybuje, a
pamatuje si pracovní doby využité pro každou plochu. Když robot pracuje na
ploše, která nebyla po určitou dobu sekána, seká trávu spirálovitě s
přesahem přes náhodné sekání.
The robot creates and stores virtual maps of the area to be mowed and
remembers the working times used for each area. When the robot is working
in an area that has not been mowed for some time, it cuts the grass with a
spiral system overlapping with the random cutting.

ZCS CONNECT

The brand new D Z3, small and compact,
involves a high degree of innovation.
Its brushless motors and the advanced
cutting systems allow the robot to handle
areas, up to 1,800 sqm in the least time
possible.

Klávesnice a LED
Keypad & LED

Nárazník a čidlo
překážek
Bumper and obstacle
sensor

Zadní kolo
Rear Wheel

Sekání „SDM“ (Satelitní dynamická paměť)
“SDM” Cut (Sat.Dynamic Memory) 

patent pending

Nový satelitní navigační systém vycházející z pokročilých algoritmů, který
ukládá do robota právě posekané plochy. Robot vytváří virtuální mapy a seká
na dlouho nesekaných plochách déle, čímž zajišťuje úsporu času a vyšší
efektivitu.
The new satellite navigation system, based on advanced algorithms, that
allows to the robot the areas just mowed. The robot creates virtual maps and
cuts longer on dated areas, ensuring time saving and greater efficiency.

1.800
m2/sqm

Bezkomutátorové motory
Zvládá až 8 oddělených ploch
Svahy až 45 %
4bodová hvězdicová čepel délky 29 cm
Modul ZCS Connect
Sekací systém s „inteligentním dělením“
Sekání „SDM“

Brushless Motors
Manage up to 8 separate areas
Slopes up to 45%
29 cm 4 point star blade
ZCS Connect
“Smart partition”cutting system
“SDM” Cut
5

TECH8

Samostatný a výkonný.
Autonomous and Powerful.

Ideální pro sekání na prudkých svazích.
Ideal to handle steep slopes.

Robot v nabíjecí stanici
Robot in Charging Station

Přijímač Bluetooth
Bluetooth Receiver
Pro přenos softwarových aktualizací z chytrého telefonu / tabletu do robota
a pro používání aplikace ze systému iOS a Android.
To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to
use the APP from iOS and Android.

Naklápěcí systém
Tilting System
Pro lepší fungování při změnách sklonu.
To handle better slope changes.

TECH8 je koncentrátem živé síly.
Software pro určování těžiště a sekacího
břitu umožňuje robotu otáčet se kolem
sebe a pohybovat se na svazích sklonu
až 55 % s vynikajícími výsledky i v
blízkosti obvodového vodiče. TECH8
zvládá zahrady plochy až 2 200 m2 a
je obdivuhodný výjimečnou kvalitou své
práce. S vlastní aplikací je
možné robot ovládat a aktualizovat.

2.200
m2/sqm
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TECH8 is a concentrate of agile strength.
The central barycentre and the cutting
edge software allow the robot rotates
around itself and it can handle slopes
up to 55%, with excellent results even
close to the perimeter wire. TECH8 can
handle gardens up to 2,200 sqm and it
is amazing for exceptional quality of its
performance. With the dedicated APP it is
possible to control and update the robot.

Displej
Display

Samočisticí ozubené kolo
Self-cleaning tooth wheel

Přijímač Bluetooth
+ aplikace
Bluetooth Receiver
+ App

SVAHY AŽ 55 %

SLOPES UP TO 55%

Přijímač Bluetooth
Dešťový senzor, který lze vypnout
Zvládá až 4 oddělené plochy
4bodová hvězdicová čepel délky 29 cm
Baterie Li-Ion kapacity 7,5 Ah

Bluetooth Receiver
Rain sensor that can be turned off
Manage up to 4 separate areas
29 cm 4 point star blade
7.5 Ah Lithium-Ion battery

TECH20

Spolehlivý a výkonný.
Reliable and Performing.

Velmi výkonný pro střední až velké plochy.
High performance for medium to large areas.

Robot a krytá nabíjecí stanice
Robot and cover charging base

Přijímač Bluetooth
Bluetooth Receiver
Pro přenos softwarových aktualizací z chytrého telefonu / tabletu do robota
a pro používání aplikace ze systému iOS a Android.
To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to
use the APP from iOS and Android.

Bezkomutátorové motory
Brushless Motors
Robot je vybaven bezkomutátorovým motorem, což zajišťuje delší životnost, nižší
vybíjení baterie a sníženou hlučnost.
The robot is equipped with brushless motor to ensure longer life, lower battery
consumption and reduced noise.

Model TECH20 je určen pro zahrady až
3 200 m2. Tyto modely jsou vybaveny
bezkomutátorovými motory, které
společně s výkonnými Li-Ion
bateriemi zajišťují velmi spolehlivou a
přesnou funkci. Model TECH20 je plně
automatický a zvládá práci na svazích
sklonu až 45 %. Pomocí vlastní aplikace
je možné robot ovládat a aktualizovat.

2.800

3.200

BATERIE 7.5 Ah
7.5 Ah BATTERY

BATERIE 15 Ah
15 Ah BATTERY

m2/sqm

m2/sqm

The TECH20 is designed for gardens
up to 3,200 sqm. The models are
equipped with brushless motors that,
combined with powerful lithium-ion
batteries, ensure very reliable and
accurate performance. The TECH20 is
fully automatic and it can handle slopes
up to 45%. With the dedicated APP it is
possible to control and update the robot.

Tlačítko vypnutí
Push Stop button

Displej
Display

Bezkomutátorové motory
Zvládá až 4 oddělené plochy
Svahy až 45 %
4bodová hvězdicová čepel délky 29 cm
Přijímač Bluetooth
Snímač úsporného režimu
Včetně krytu nabíjecí stanice

Přijímač Bluetooth
+ aplikace
Bluetooth Receiver
+ App

Brushless Motors
Manage up to 4 separate areas
Slopes up to 45%
29 cm 4 point star blade
Bluetooth Receiver
Eco Mode sensor
Included charging base cover
7

TECH25

Robustní, intuitivní a bezvadný.
Robust, intuitive and flawless.

Přijímač Bluetooth
Bluetooth Receiver
Pro přenos softwarových aktualizací z chytrého telefonu / tabletu do robota
a pro používání aplikace ze systému iOS a Android.
To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to
use the APP from iOS and Android.

Systém ZCS Connect (volitelně)
ZCS Connect (Optional)

Model TECH D25 je určen pro plochy až
2 600 m2 s až osmi oddělenými zelenými
sekcemi a je ideální pro všechny, kdo
vyžadují robustní, vysoce výkonný a
inovační robot. Nové uživatelské rozhraní
s velkým, standardním dotykovým
displejem zajišťuje jednoduché a intuitivní
ovládání robota.

TECH D25 is for surfaces up to 2,600
sqm featuring up to eight separate green
areas, and is ideal for those who want a
robust, high-performance and
innovative robot. The new user interface
with large, standard touchscreen display
makes handling the robot simple and
intuitive.

Pryžové zadní kolo
Rubber Rear Wheel

Ozubené zadní kolo (volitelně)
Toothed Rear wheel (Optional)

Dotykový displej
Touchscreen Display

Přijímač Bluetooth + aplikace
Bluetooth Receiver + App

Snímač úsporného režimu
Eco Mode Sensor
Pro rozpoznávání posekaných ploch a zkrácení pracovních dob ve prospěch
trávníku a za účelem nižšího opotřebení robota.
To recognize the mowed areas and reduce working times to the total benefit
of the lawn and less wear of the robot.

Patentovaná přední kola
Patented front wheels
Pohybují se nezávisle na sobě a udržují vysoký sekací výkon i v
nepravidelném a nerovném terénu.
They move independently of each other, while maintaining high cutting
performances even on irregular and uneven terrain.

2.600
m2/sqm
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Vysoce účinné bezkomutátorové motory
Výkonné Li-Ion baterie
Svahy až 45 %
Zvládá až 8 oddělených ploch
Přijímač Bluetooth
Snímač úsporného režimu
Patentovaná přední kola

High efficiency brushless motors
Powerful lithium-ion batteries
Slopes up to 45%
Manage up to 8 separate areas
Bluetooth Receiver
Eco Mode Sensor
Patented front wheels

ZÁKLADNÍ DESKA
POSLEDNÍ GENERACE

DOTYKOVÝ DISPLEJ

BLUETOOTH a GSM

Interaktivní a intuitivní dotykový
displej umožňuje komunikaci s
grafickým rozhraním operačního
systému jednoduchým dotykem
obrazovky prsty, aniž by bylo nutno
používat fyzická tlačítka.

Komunikační technologie umožňující
aktualizaci softwaru a ovládání robota
na krátké vzdálenosti.

Procesory jsou rychlejší a
jsou schopny zpracovávat více
dat vyšší rychlosti s nižším
příkonem.

BLUETOOTH & GSM

The communication technology that
allows updating the software and
driving the robot at close range.

LATEST GENERATION
MOTHERBOARD

TOUCH DISPLAY

The interactive and intuitive touch
display allows interacting with the
graphic interface of the operating
system by simply touching the
screen with your fingers, without
having to use physical keys.

The processors are faster and
can process more data at
higher rates, with less power
consumption.

ZCS
INNOVATIVE
INSIDE
JEŠTĚ VYŠŠÍ ÚROVEŇ INOVACÍ V TĚCHTO MODELECH
EVEN MORE INNOVATION IN MODELS

TECH25i

TECH35i

TECH40i

ZCS CONNECT *
Toto nové zařízení označené ZCS umožňuje připojení a komunikaci s robotem, a to kdekoliv a kdykoliv
(pomocí vašeho chytrého telefonu či tabletu). Pomocí aplikace je možné nastavovat časové profily robota, ověřovat místo (geolokalizace), izolovat a
nebo zpracovávat konkrétní části zahrady (Go Away), sledovat stav robota a přijímat upozornění, když se dostane ze zahrady (alarm geo-oplocení,
pokročilý systém bránící krádežím). Díky funkcím Go Home a Work Now je možné zadat pokyn k návratu do dobíjecí stanice a k práci na zahradě.
* Bezplatná provozní data po dobu dvou let. Lze obnovit po vypršení platnosti.

ZCS CONNECT*

This new ZCS labeled device allows to connect and interact with the robot every time and everywhere (with your own smartphone or tablet). By using
the App it is possible to set up the robot time profiles, verify location (geo localization), isolate and/or work on specific areas of the garden (Go Away),
monitor the status of the robot and receive alerts when it comes out of the garden (Geo fence alarm, an evolved anti-theft system). Thanks to the Go
Home and Work Now functions, it is possible to force the return to the recharging station and work in the garden.
*Free traffic data for two years. Renewable on expiration.

TECH25i

Inteligentní a interaktivní.
Smart and interactive.

Inovace na nejvyšších úrovních.
Innovation at the highest levels.

Sekací systém s „inteligentním dělením“
“Smart Partition” cutting system
Robot vytváří a ukládá virtuální mapy plochy, po které se pohybuje, a
pamatuje si pracovní doby využité pro každou plochu. Když robot pracuje na
ploše, která nebyla po určitou dobu sekána, seká trávu spirálovitě s
přesahem přes náhodné sekání.
The robot creates and stores virtual maps of the area to be mowed and
remembers the working times used for each area. When the robot is working
in an area that has not been mowed for some time, it cuts the grass with a
spiral system overlapping with the random cutting.

INNOVATIVE
MOTHERBOARD

TOUCH DISPLAY

Oba zcela nové modely TECH25i – L25i
a S25i jsou koncentrátem inovací a
pokročilých technologií. Díky dotykovému
displeji, pokročilým navigačním
systémům a standardnímu modulu
ZCS Connect jsou tyto roboty extrémně
efektivní a inovační.

BLUETOOTH & GSM

Ozubené zadní kolo (volitelně)
Toothed Rear wheel (Optional)

4bodová hvězdicová čepel
4 point star blade

Dotykový displej
Touchscreen Display

ZCS CONNECT

The two brand-new TECH25i – L25i
and S25i - models are a concentration
of innovation and technology. The
touchscreen display, advanced navigation
systems and standard ZCS Connect
module make the robots extremely
efficient and innovative.

3.200
m2/sqm
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Pryžové zadní kolo
Rubber Rear Wheel

5.000
m2/sqm

Vysoce účinné bezkomutátorové motory
Výkonné Li-Ion baterie 7,5 Ah
Svahy až 45 %
Zvládá až 8 oddělených ploch
Patentovaná přední kola
Sekací systém s „inteligentním dělením“

Vysoce účinné bezkomutátorové motory
Výkonné Li-Ion baterie 15 Ah
Svahy až 45 %
Zvládá až 8 oddělených ploch
Patentovaná přední kola
Sekací systém s „inteligentním dělením“

High efficiency brushless motors
Powerful lithium-ion batteries - 7.5Ah
Slopes up to 45%
Manage up to 8 separate areas
Patented front wheels
“Smart partition”cutting system

High efficiency brushless motors
Powerful lithium-ion batteries - 15Ah
Slopes up to 45%
Manage up to 8 separate areas
Patented front wheels
“Smart partition”cutting system

PROTECH35i

PROTECH

Technologicky pokročilí profesionálové
pro zahradu
The high tech professionals of the garden

Inovační konstrukce a flexibilita.
Innovative design and flexibility.
Robot v nabíjecí stanici
Robot in Charging Station

Sekací systém s „inteligentním dělením“
“Smart Partition” cutting system
Robot vytváří a ukládá virtuální mapy plochy, po které se pohybuje, a
pamatuje si pracovní doby využité pro každou plochu. Když robot pracuje na
ploše, která nebyla po určitou dobu sekána, seká trávu spirálovitě s
přesahem přes náhodné sekání.
The robot creates and stores virtual maps of the area to be mowed and
remembers the working times used for each area. When the robot is working
in an area that has not been mowed for some time, it cuts the grass with a
spiral system overlapping with the random cutting.

Bezkomutátorové motory
Brushless Motors
INNOVATIVE
MOTHERBOARD

TOUCH DISPLAY

Model PRO TECH L35i je schopen
zvládat trávníky plochy až 7 000 m2 a
pracovat nepřetržitě sedm hodin, to vše
při zachování vysokého sekacího výkonu.
Dotykový displej umožňuje jednoduché a
intuitivní programování. Standardní modul
ZCS Connect zajišťuje bezpečné a snadné
použití.

7.000

BLUETOOTH & GSM

ZCS CONNECT

The PRO TECH L35i can manage lawns up
to 7,000 m2 and work for seven consecutive
hours, while maintaining high mowing
performance. The touchscreen display
makes programming simple and intuitive.
The standard ZCS Connect module ensures
safety and ease of use.

Robot je vybaven bezkomutátorovým motorem, což zajišťuje delší životnost, nižší
vybíjení baterie a sníženou hlučnost.
The robot is equipped with brushless motor to ensure longer life, lower battery
consumption and reduced noise.

Pryžové zadní kolo
Rubber Rear Wheel

Ozubené zadní kolo (volitelně)
Toothed Rear wheel (Optional)

Dotykový displej
Touchscreen display

Tlačítko vypnutí
Push Stop button

Vysoce účinné bezkomutátorové motory
Výkonné Li-Ion baterie 15 Ah
Svahy až 45 %
Zvládá až 8 oddělených ploch
Sekací systém s „inteligentním dělením“

High efficiency brushless motors
Powerful lithium-ion batteries - 15Ah
Slopes up to 45%
Manage up to 8 separate areas
“Smart Partition” cutting system

m2/sqm
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TECH40i

PROTECH

Technologicky pokročilí profesionálové
pro zahradu
The high tech professionals of the garden

10.000

20.000

m2/sqm

m2/sqm

Výkonný robot atraktivního designu typického pro italské výrobky,
který zvládne zahradní plochy Až do 20 000 m2, a to i s více
oddělenými plochami. Oba modely jsou dále vybaveny novým
modulem ZCS Connect pro připojení a komunikaci s robotem, a to
kdekoliv a kdykoliv.
A powerful robot with an attractive design typical of Italian products,
which can manage gardens up to 20,000 sqm, even those with
multiple separate areas. The two models are also equipped with the
new ZCS Connect module to connect and interact with the robot
every time and everywhere.

Vysoce účinné bezkomutátorové motory
High efficiency brushless motors
Zvládá až 8 oddělených ploch
Manage up to 8 separate areas
Svahy až 45%
Slopes up to 45%

INNOVATIVE
MOTHERBOARD

TOUCH DISPLAY

BLUETOOTH & GSM

ZCS CONNECT

Sekací systém s „inteligentním dělením“
“Smart Partition” cutting system
Robot vytváří a ukládá virtuální mapy plochy, po které se pohybuje, a pamatuje si pracovní doby
využité pro každou plochu. Když robot pracuje na ploše, která nebyla po určitou dobu sekána, seká
trávu spirálovitě s přesahem přes náhodné sekání.
The robot creates and stores virtual maps of the area to be mowed and remembers the working times
used for each area. When the robot is working in an area that has not been mowed for some time, it
cuts the grass with a spiral system overlapping with the random cutting.

Výkonné Li-Ion baterie
Powerful lithium-ion batteries
Lehký a robustní uhlíkový plášť
Lightweight and robust carbon casing
Dokonalé sekání i na nerovném povrchu
Perfect cut even on uneven ground
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Sekací čepele
Cutting blades

Dešťový senzor, který lze vypnout
Rain sensor that can be turned off

Tlačítko vypnutí
Push Stop button

TECH40

PROTECH

Technologicky pokročilí profesionálové
pro zahradu
The high tech professionals of the garden

30.000
m2/sqm

Péče o velmi velké plochy a jejich údržba, např. letiště, golfová a fotbalová hřiště
a parky, je nyní díky robotu PROTECH L40 snadná. Pokročilé sekací a navigační
systém zaručují pokrytí plochy v co nejkratším čase, bez vynechání jakéhokoliv
místa, a to s centimetrovou přesností.

The care and maintenance of very large areas, such as airfields, golf courses,
football fields and parks becomes easy with robot PRO TECH L40. The advanced
cutting and navigation systems guarantee the covering of the area in the shortest
time possible, without leaving out any area and with centimetre-level precision.

Sekací systém s „předdefinovanou trasou“
“Predefined Path” cutting system
Během instalace lze definovat mapu, která robotu umožňuje vytvářet dráhy a
rovnoběžné čáry tak, aby byl sekaný prostor pokrytý v co nejkratším čase.
A map can be defined at the time of installation which allows the robot to generate
paths and parallel lines to cover the mowing area in the shortest time possible.

Diferenciální GPS
Differential GPS
Tento systém umožňuje robotu pokrývat velké plochy bez nutnosti instalace
obvodového vodiče s centimetrovou sekací přesností; systém si pamatuje již
posekané plochy a vyhýbá se jim.

GPS anténa
GPS antenna

Dešťový senzor, který lze vypnout
Rain sensor that can be turned off

The system allows the robot to cover large areas without the need for a perimeter
wire, with centimetre-level cutting precision, memorising and avoiding the areas
that have already been mowed.
Přijímač Bluetooth + aplikace
Bluetooth Receiver + App
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Robot vytvořen pro
náročné zakazníky!
The custom-designed robot!
Nacházíme se v éře digitálních technologií, a to se netýká
jen internetu, cloudové technologie a konektivity, ale také
uživatelského uzpůsobení a flexibility chytrých produktů.
To vedlo ke zrození nového a revolučního systému NEXT
TECH. Generace Z (postmileniální) robotických sekaček
trávy ZCS navržená tak, aby předvídala budoucí potřeby.
NEXT TECH představuje NEXT TECH X4 se dvěma modely,
které mohou být konfigurovány do šesti různých modelů
robotických sekaček trávy: modulární, přizpůsobitelné
potřebám různých zahrad, intuitivní, vybavené chytrými
bateriemi, bezkomutátorovými motory, pryžovými profilovými
koly, novými integrovanými chytrými technologiemi, které
umožňují správu a řízení robota bez ohledu na to, kde se
nachází uživatel, vysoký výkon s indukčními nabíjecími
charakteristikami.
Sekačky trávy extrémně vysokého výkonu s
maximální spolehlivostí, doplnění o až 6letou záruku*.
Je ideální pro zahrady střední velikosti a může být pomocí
vhodných bateriových sad přizpůsobena i pro menší
prostory. Čím méně trávníku, tím méně utratíte, a to bez
zhoršení nejvyšší kvality – jde o technologii orientovanou na
budoucnost!
Dále byl vylepšen sekací výkon v blízkosti nabíjecí stanice:
nové „reverzní“ nabíjení umožňuje umístění stanice na kraji
zahrady a tím se zdokonaluje sekání. NEXT TECH dodává
sady napájecích zdrojů, které může model NEXT TECH X4
používat ke změně svých funkcí a výkonu. Zcela nové modely
X4 jsou super-technologické, super-inteligentní a interaktivní
a jsou vytvořeny přímo pro vás!
We are in the era of digital technology, not only of the
Internet of Things, Cloud technology and connectivity, but
also of customisation and flexibility of smart products. This
has led to the birth of the new and revolutionary NEXT
TECH. The Z (post-millennial) generation of ZCS robotic
lawnmowers, designed to anticipate future needs.
TheNEXT TECH presents NEXT TECH X4 with two models that
can be configured in six different robotic lawnmower models:
modular, adaptable to different garden needs, intuitive,
equipped with smart batteries, brushless motors, rubber
profile wheels, new on-board smart technologies that make
it possible to manage and control the robot wherever the
user is located, high-performance, with inductive charging
characteristics.
Extremely high-performing lawnmowers with the
utmost reliability which come complete with a up to
6-year warranty*.
Ideal for medium-sized gardens, it can be adapted for even
smaller spaces by using the appropriate battery kits. Less
lawn, the less you spend without foregoing top-quality,
future-oriented technology!
The cutting performance near the charging station has also
been enhanced: the new “reverse” charging feature allows
the station to be positioned on the edge of the garden,
thus perfecting the cutting action. The NEXT TECH provides
Power Unit KITS which NEXT TECH X4 can use to change its
functionality and performance. The brand new X4 models
are super-technological, super-smart and interactive, created
especially for you!

NOVÁ GENERACE ROBOTICKÝCH
SEKAČEK TRÁVY
THE NEW GENERATION OF ROBOT
LAWNMOWERS
S ŠESTILETOU ZÁRUKOU!
WITH A 6-YEAR WARRANTY!

NA UZPŮSOBENÝ ROBOT SE MŮŽE VZTAHOVAT AŽ 6LETÁ ZÁRUKA*!
THE CUSTOMISED ROBOT THAT COMES COMPLETE WITH A UP TO 6-YEAR WARRANTY*!

NEXT TECH X4 je prvním zahradním robotem nové digitální éry, který
přináší revoluci do zahradních robotů. Je vybaven novou technologickou
platformou, futuristickým designem a kloubovou pokročilou konstrukcí,
a proto model NEXT TECH X4 umožňuje lépe zvládat nerovné plochy a
přizpůsobit se zeleným plochám různé velikosti a tvaru. Každý uživatel si
může přizpůsobit svůj systém NEXT TECH X4 volbou modelu a jedné sady
tak, aby byly splněny i ty nejrozmanitější potřeby.

NEXT TECH X4 is the first garden robot of the new digital era that
revolutionises gardening robotics. It comes equipped with a new
technology platform, a futuristic design and an articulated state-ofthe-art structure,NEXT TECH X4 makes it possible to manage uneven
surfaces in a better way and to adapt to different shaped and sized
green areas. Every user can customize their NEXT TECH X4 by selecting
the model and one kit, designed to meet the most diverse needs.

Všechny napájecí zdroje se dodávají s chytrými bateriemi!
Li-Ion baterie jsou vybaveny technologií Bluetooth za účelem výměny
informací se základní deskou, optimalizace nabíjení a příkonu a
sledování stavu baterie samotné.

All Power Units come with smart batteries!
Lithium-ion batteries are equipped with Bluetooth technology to
exchange information with the motherboard, to optimise charging and
power consumption and monitor the state of health of the battery itself.

Volba napájecích zdrojů zahrnuje modernizaci samotného stroje:
výkon baterií a rychlost nabíjení umožňují efektivnější zvládání zahrad
různých velikostí, zajišťují delší doby práce a kratší časy nabíjení při
použití s modely NEXT TECH X4.

The choice of Power Units involves an upgrade of the machine itself: the
battery power and charging speed allow the more efficient management
of different-sized gardens, enabling longer working and shorter charging
times, if used in association with the NEXT TECH X4 models.

Dále je model navržen pro dvojité kolo, což umožňuje vyšší stupeň
stability a přilnavosti při nižším tlaku na trávník. Dále je možné zasadit
trn, který pomáhá pohybu robota přes vlhká místa a na svazích. To
znamená, že zahrada bude bez překážek a můžete si naplno užívat svůj
venkovní prostor, který je nyní dokonale upravený a zastřižený.

It has also been designed to accommodate a double wheel that allows
a higher degree of stability and adherence with less pressure on the
lawn. It is also possible to insert the spike that helps the robot move
through damp areas and in presence of slopes. This means your
garden will be obstacle free so you can fully enjoy your outdoor space
that is now perfectly neat and trim.

Power Unit

Power Unit

LIGHT

Power Unit

MEDIUM

Power Unit

PREMIUM

Pouze B X4 / B X4 only

EXTRA
PREMIUM
Pouze L X4 / L X4 only

Kontaktní nabíjení
Contact charging

Kontaktní nabíjení
Contact charging

Kontaktní nabíjení
Contact charging

Kontaktní nabíjení
Inductive charging

Baterie
Battery

Baterie
Battery

Baterie
Battery

Baterie
Battery

2,9 Ah

5,8 Ah

8,7 Ah

8,7 Ah

Nabíječka baterie
Battery Charger

Nabíječka baterie
Battery Charger

Nabíječka baterie
Battery Charger

Nabíječka baterie
Battery Charger

Doba práce
Working Time

Doba práce
Working Time

Doba práce
Working Time

Doba práce
Working Time

2.0 A

1:30 h

Doba nabíjení
Recharging Time

2:00 h

5.0 A

8.0 A

3:00 h | 2:45 h

4:00 h | 3:45 h

B X4 | L X4

B X4 | L X4

Doba nabíjení
Recharging Time

Doba nabíjení
Recharging Time

1:30 h

1:30 h

8.0 A

3:45 h

Doba nabíjení
Recharging Time

1:30 h
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Společnost Zucchetti Centro Sistemi prodlužuje svou záruku poskytovanou
na její roboty NEXT TECH až na 6 let!
Možnost zvolit si nejlepší novou řadu výrobků spolu s bezpečím úplné doživotní záruky!
Zucchetti Centro Sistemi extends its warranty up to 6 years on its NEXT Tech robots.
Free to choose the best of the new range of products along with the safety of a full, lifetime warranty!

Záruka až 6 let

2
+
4

letá záruka
vztahující se na podmínky a omezení
uvedené v záruční brožuře

leté prodloužení

Warranty up to 6 years

2
+
4

year warranty

covering the conditions and limitations stated in the
warranty booklet

year extension

záruky na výrobní vady vztahující se na plastové díly, které
nepodléhají opotřebení a poškození.

to the warranty covering plastic components that are not
subject to wear and tear that have manufacturing defects.

záruky vztahující se na elektronické součásti, vyjma
omezení upřesněných v záruční brožuře.

to the warranty covering electronic components excluding
the limitations specified in the warranty booklet.

záruky vztahující se na sekací a hnací motory, s omezením 5 tisíc
hodin provozu.

to the warranty covering cutting and propulsion motors
limited up to 5,000 hours of operation.

Aby bylo prodloužení záruky platné, je nutné provádět
pravidelný zimní servis, zaregistrovat takový servis na
internetových stránkách výrobce a požádat o vydání a řádné
uložení příslušných řádně vyplněných certifikátů.

In order for the warranty extension to be valid, it is mandatory to
carry out regular winter servicing, to register such servicing on the
manufacturer’s website, to request the issuing and the appropriate
filing of the relative, duly-completed certifications.

EXCLUSIVE

NEXTTECH
B X4
2.200 m2/sqm*

Kloubový robot, který se transformuje
The articulated robot that transforms itself

Model B X4 je ideální pro všechny, kdo vyžadují jednoduchého, spolehlivého robota, který
se přizpůsobuje změnám. Jeho flexibilní a přesto tuhá a bezpečná konstrukce umožňuje
instalaci tří různých typů napájecích zdrojů, což umožňuje jeho přestavbu z robota pro
malé na robota pro středně velké zahrady (s napájecím zdrojem Light až 1 000 m2 nebo s
napájecím zdrojem Medium až 1 400 m2) a na řešení pokrývající plochu až 2 200 m2 (s
napájecím zdrojem Premium), a to s vysokou přesností. Bezkomutátorové motory, pryžová
profilová kola a měkké nárazníky doplňují charakteristiky tohoto inovačního robota, který
splňuje jakékoliv potřeby. Je vybaven přijímačem Bluetooth, který lze nezávisle ovládat
zvláštní aplikací. Jeho nový design umožňuje také větší nezávislost: jeho těleso na čepeli
zajišťuje rychlé a bezpečné samočinné čištění.
X4 je jediným modelem uživatelsky uzpůsobených robotických sekaček trávy, na
které se vztahuje až 6letá záruka.

Power Unit

Power Unit

Power Unit

1.000*

1.400*

2.200*

m /sqm

m /sqm

m /sqm

doporučeno / suggested
800 m2/sqm

doporučeno / suggested
1.200 m2/sqm

doporučeno / suggested
1.800 m2/sqm

LIGHT

2

MEDIUM PREMIUM

2

2

Procesory následující generace
Next generation processors

The B X4 model is ideal for those who require a simple, reliable robot that can adapt to
changes. Its flexible yet solid and safe structure enables the installation of three different
types of Power Units, that allow it to be converted from a robot for small to medium-sized
gardens (with Power Unit Light up to 1,000 m2 or with Power Unit Medium up to 1,400 m2 )
to a solution that covers up to 2,200 m2 (with Power Unit Premium) with extreme accuracy.
The brushless motors, rubber profile wheels and soft bumpers complete the characteristics
of an innovative robot that meets all sort of needs.
Equipped with a Bluetooth Receiver that can be independently controlled by a dedicated
App. Its new design also allows greater autonomy: its on-blade body provides quick and
safe self-cleaning.
X4 is the only line of customisable robot lawnmowers that has a up to 6-year
warranty.

Aplikace Bluetooth
App Bluetooth

SMART

Chytré baterie
Smart batteries

* Tato platforma je pro práci na vyznačených plochách za ideálních sekacích podmínek: jednoduchý, obdélníkový rovný
trávník, bez jakýchkoliv překážek a dalších ploch a se střední rychlostí růstu trávy.
* The platform is designed for work indicated surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn,
without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.

Klávesnice
Keypad

Tlačítko vypnutí
Push Stop button

Nárazník a softwarové čidlo
překážek
Bumper and soft obstacle
sensor

Pryžová kola
Rubber wheels

Samočinné čištění
Self-cleaning

Klávesnice a LED
Keypad & LED

Kloubové spojení
Jointed

Dvojité pryžové kolo opatřené
pneumatikami
Double tyred rubber wheel

Přední kola
Front Wheel
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NEXTTECH L X4
3.500 m2/sqm*

Velmi chytrý, velmi flexibilní … budoucnost je jiz zde!
Super smart, super flexible…the future is already here!

Power Unit

EXTRA
MEDIUM PREMIUM PREMIUM
Power Unit

Power Unit

2.200*

3.500*

3.500*

m /sqm

m /sqm

m /sqm

doporučeno / suggested
1.800 m2/sqm

doporučeno / suggested
3.200 m2/sqm

doporučeno / suggested
3.200 m2/sqm

2

2

2

* Tato platforma je pro práci na vyznačených plochách za ideálních sekacích
podmínek: jednoduchý, obdélníkový rovný trávník, bez jakýchkoliv překážek a
dalších ploch a se střední rychlostí růstu trávy.
* The platform is designed for work indicated surfaces, in ideal cutting
conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or
additional areas and a moderate lawn growth speed.

Měkký nárazník
Soft bumper
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Dvojité pryžové kolo opatřené
pneumatikami
Double tyred rubber wheel

Model L X4 v sobě spojuje charakteristiky flexibility a modularity s technologickými
inovacemi řady 4.0. Obsahuje zabudované zařízení ZCS, které spolu s technologiemi GPS,
Bluetooth a GSM umožňuje připojení k robotu, a to kdekoliv, kdykoliv a zcela bezpečně. Je
možné zastavovat, zapínat, vyřazovat ze sečení určité plochy a sledovat robot jednoduchým
dotykem tlačítka. Díky alarmu geo-oplocení umožňuje systém upozornit uživatele, když robot
opustí prostor zahrady. Tak budete vždy informováni o pohybech, které váš model L X4
dělá. Dále je vybaven technologicky pokročilým systémem zabraňujícím krádežím. Může se
kombinovat s napájecími zdroji Medium, Premium a Extra Premium v rozsahu 2 200 až 3
500 m2. Sada Extra Premium umožňuje vybavit robot indukčním dobíjecím zařízením. Robot
musí pouze jet kolem stanice, která je nyní menší a méně robustní, a dobíjí se tak kdekoliv.
Indukční dobíjení nevyžaduje běžné čištění kontaktů. Seřizování výšky čepele se také provádí
velmi snadno; ve skutečnosti probíhá motoricky a tím se usnadňuje používání robota.
Technologie ZCS je uživatelsky přívětivější a interaktivnější: umožňuje snadnější sekání
vašeho trávníku zcela nezávislým způsobem. A to neustále, kdekoliv a kdykoliv.
X4 je jediným modelem uživatelsky uzpůsobených robotických sekaček trávy, na
které se vztahuje až 6letá záruka.
The L X4 model combines the characteristics of flexibility and modularity with 4.0
technological innovation. It is mounted on board the ZCS Connect device that, together
with the GPS, Bluetooth and GSM technology, enables the connection of the robot
anytime and anywhere, in total safety. It is possible to stop, start, exclude areas to
be cut and monitor the robot with a simple touch of a button. Thanks to the Geofence
Alarm, the system makes it possible to warn the user when the robot leaves the garden
area. This way, you will always be aware of the movements that your L X4 makes. It
is also fitted with a state-of-the-art anti-theft system. It can be combined with the
Medium, Premium and Extra Premium Power Units ranging between 2,200 and 3,500
m 2. The Extra Premium kit makes it possible to equip the robot with the inductive
recharge device. The robot only has to brush against the station, now smaller and less
bulky, to recharge itself anywhere. Induction recharging avoids the usual cleaning of
the contacts. The adjustment of the blade height is also easy to operate, in fact, now it
is motorised, thus facilitating the use of your robot. The ZCS technology is more userfriendly and interactive: enabling the easier management of your lawn in a completely
autonomous manner. Always, anywhere, anytime.
X4 is the only line of customizable robot lawnmowers that has a up to 6-year
warranty.

Dotykový displej
Touchscreen display

Kloubové spojení
Jointed

Tlačítko vypnutí
Push Stop button

EXCLUSIVE

Procesory následující generace
Next generation processors

Motorem poháněná čepel
Blade motorisation

Dotykový displej
Touch Display

Kloubové spojení
Jointed

Bluetooth a GSM
Bluetooth & GSM

Modul ZCS Connect
ZCS Connect

SMART

Samočinné čištění
Self-cleaning

Chytré baterie
Smart batteries

Pryžová kola
Rubber wheels

Indukční nabíjení
Inductive charging

Sekání „SDM“ (satelitní dynamická paměť) N ový satelitní navigační systém vycházející z pokročilých algoritmů, který ukládá do robota právě posekané
plochy. Robot vytváří virtuální mapy a seká na dlouho nesekaných plochách déle, čímž zajišťuje úsporu času a vyšší efektivitu.
“SDM” Cut (Sat.Dynamic Memory) T he new satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows robot to recognize the areas just mowed. The
robot creates virtual maps and cuts longer on dated areas, ensuring time saving and greater efficiency.

patent pending
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NE

20

W

TECH D6

TECH D1

200

600

Komutátorový/Brushed

Bezkomutátorový/Brushless

Lithium-Ion Battery (25,9V)

2X2,5 Ah

1x2,5 Ah

Max. přípustný svah (%)

Max permissible Slope (%)

50%

45%

Max. svah (%)

Max. Slope (%)

40%

35%

Svah na vnějším okraji nebo u obvodového vodiče (%)

Slope on the outer edge or perimeter wire (%)

–

20%

Průměrná doba provozu [h] (±20 %)

Average Working Time [h] (+-20%)

02:00

02:30

Dobíjecí režim

Recharge Mode

Ruční/Manual

Kontakt/Contact

SEKACÍ SYSTÉM

CUTTING SYSTEM

Typ čepele

Blade Type

4bodová hvězdicová čepel
/ 4 Point Star Blade

4bodová hvězdicová čepel
/ 4 Point Star Blade

Sekací šířka [cm]

Cutting Width [cm]

25

15

Sekací výška (min./max.) [mm]

Cutting Height (min-max) [mm]

42-48

20-70

Spirálový sekací systém

"Spiral" Cutting System

Ne/No

Ano/Yes

Sekací systém s „inteligentním dělením“

“Smart Partitions” Cutting System

–

–

Sekací systém s „předdefinovanou trasou“

“Predefined Path” Cutting System

–

–

Sekací systém „SDM“

“SDM” Cutting System

–

–

Samovyrovnávání

Self-Levelling

–

–

Senzory ZGS (tráva / odpadnutí)

ZGS Sensors (Grass /Drop Off)

Ano/Yes

–

Úsporný režim

Eco Mode

Ano/Yes

Ano/Yes

Dešťový sensor

Rain Sensor

Ne/No

Ano/Yes

Počet pracovních ploch, včetně hlavní

Manageable Areas Including the Main

1

4

NAVIGACE

NAVIGATION

GPS

GPS

–

–

Modul ZCS Connect (GPS, GSM)

ZCS Connect Module (GPS, GSM)

–

–

OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ

CONTROL DEVICES

Uživatelské rozhraní

User Interface

Klávesnice a LED/Keypad & Led

Klávesnice a LED/Keypad & Led

Ovládání aplikací

APP Control

Bluetooth

Bluetooth

Přijímač Bluetooth

Bluetooth Receiver

Ano/Yes

Ano/Yes

BEZPEČNOST

SAFETY

Snímač zvednutí/překlopení

Lifting/Tip-Over Sensor

Ano/Yes

Ano/Yes

Tlačítko nouzového zastavení

Push/Stop Emergency Button

Ano/Yes

Ano/Yes

Bezpečnostní PIN

Safety PIN

Ne/No

PIN přes aplikaci

STANDARDNÍ VYBAVENÍ PRO INSTALACI

STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION

Délka obvodového vodiče [m]

Perimeter Wire Lenght [mt]

100

Upevňovací hřeby

Fixing nails

Není nutné/
Not necessary
Není nutné/
Not necessary

Nabíjecí stanice

Charging Station

–

Ano/Yes

Kryt dobíjecí stanice

Recharging Base Cover

–

Volitelnéa/Optional

VLASTNOSTI

FEATURES

Hmotnost, včetně baterií [kg]

Weight with Batteries Incl. [Kg]

Velikost robota (dxšxv)

Robot Size (lxwxh)

Profil kol

Wheel Profile

Akustický výkon [dB(A)]

Sound power [dB(A)]

Stupeň krytí

Level of protection

POPIS MODELŮ

MODELS DESCRIPTION

NAPÁJENÍ

POWER

Max. doporučená plocha v m2 (-20 %)*

Max sq.mt suggested (-20%)*

Typ motoru

Motor type

Baterie Li-Ion (25,5 Ah)

100

8,3

4,8

440x360x200 mm

420x250x220 mm

Classic

Classic

65

57

IP21

IPx4

*m2 odpovídají max. výkonu baterie / *sqm correspond to the max performance of the battery

NE

W

TECH B3

TECH D3

TECH L3

TECH DZ3

TECH L8

TECH L20

500

800

1.100

1.800

2.200

Komutátorový/Brushed

Komutátorový/Brushed

Bezkomutátorový/Brushless

Bezkomutátorový/Brushless

Bezkomutátorový/Brushless

1x 2,5 Ah

2x2,5 Ah

2x2,5 Ah

2x2,5 Ah

1x7,5 Ah

45%

45%

45%

45%

55%

45%

35%

35%

35%

35%

45%

35%

20%

20%

20%

20%

35%

20%

00:50

02:00

02:30

02:30

03:00

Kontakt/Contact

Kontakt/Contact

Kontakt/Contact

Kontakt/Contact

Kontakt/Contact

Kontakt/Contact

4bodová hvězdicová čepel
/ 4 Point Star Blade

4bodová hvězdicová čepel
/ 4 Point Star Bladee

4bodová hvězdicová čepel
/ 4 Point Star Blade

4bodová hvězdicová čepel
/ 4 Point Star Blade

4bodová hvězdicová čepel
/ 4 Point Star Bladee

4bodová hvězdicová čepel
/ 4 Point Star Blade

25

25

25

25

29

29

25-60

25-60

25-60

25-60

25-65

20-56

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

–

–

–

Ano/Yes

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Ano/Yes

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Ne/No

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

2

3

4

8

4

4

–

–

–

–

–

–

–

–

Ne/No

Ano/Yes

Ne/No

Ne/No

Displej/Display

Displej/Display

Displej/Display

Klávesnice a LED/Keypad & LED

Displej/Display

Displej/Display

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth-GSM

Bluetooth

Bluetooth/Bluetooth

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

PIN kód/Pin Code

PIN kód/Pin Code

PIN kód/Pin Code

Pin a geo-oplocení

PIN kód/Pin Code

PIN kód/Pin Code

100

0

0

0

0

0

100

20

20

20

20

20

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Volitelné/Optional

Volitelné/Optional

Volitelnéa/Optional

Volitelné/Optional

Volitelné/Optional

Ano/Yes

2.800

3.200

Bezkomutátorový/Brushless
1x7,5 Ah

2x7,5 Ah

03:30

06:00

9,5

9,8

9,8

9,8

13,5

540x450x252 mm

540x450x252 mm

540X450X252 mm

540X450X252 mm

600x440x310 mm

16,1

610x430x280 mm

17,0

Classic

Classic

Classic

Classic

Ozubené/Toothed

Classic

57

57

59

59

64

64

IP44

IP44

IP44

IPx4

IP44

IP21

21

22

TECH D25

TECH L25i

2.600

3.200

Bezkomutátorový/Brushless

Bezkomutátorový/Brushless

Lithium-Ion Battery (25,9V)

1x7,5 Ah

1x7,5 Ah

Max. přípustný svah (%)

Max permissible Slope (%)

45%

45%

Max. svah (%)

Max. Slope (%)

35%

35%

Svah na vnějším okraji nebo u obvodového vodiče (%)

Slope on the outer edge or perimeter wire (%)

20%

20%

Průměrná doba provozu [h] (±20 %)

Average Working Time [h] (+-20%)

03:30

03:30

Dobíjecí režim

Recharge Mode

Kontakt/Contact

Kontakt/Contact

SEKACÍ SYSTÉM

CUTTING SYSTEM

Typ čepele

Blade Type

4bodová hvězdicová čepel
/ 4 Point Star Blade

4bodová hvězdicová čepel
/ 4 Point Star Blade

Sekací šířka [cm]

Cutting Width [cm]

29

29

Sekací výška (min./max.) [mm]

Cutting Height (min-max) [mm]

25-70

25-70

Spirálový sekací systém

"Spiral" Cutting System

Ano/Yes

Ano/Yes

Sekací systém s „inteligentním dělením“

“Smart Partitions” Cutting System

–

Ano/Yes

Sekací systém s „předdefinovanou trasou“

“Predefined Path” Cutting System

–

–

Sekací systém „SDM“

“SDM” Cutting System

Samovyrovnávání

Self-Levelling

Senzory ZGS (tráva / odpadnutí)

ZGS Sensors (Grass /Drop Off)

Úsporný režim

POPIS MODELŮ

MODELS DESCRIPTION

NAPÁJENÍ

POWER

Max. doporučená plocha v m2 (-20 %)*

Max sq.mt suggested (-20%)*

Typ motoru

Motor type

Baterie Li-Ion (25,5 Ah)

–

–

Ano/Yes

Ano/Yes

–

–

Eco Mode

Ano/Yes

Ano/Yes

Dešťový sensor

Rain Sensor

Ano/Yes

Ano/Yes

Počet pracovních ploch, včetně hlavní

Manageable Areas Including the Main

8

8

NAVIGACE

NAVIGATION

GPS

GPS

–

–

Modul ZCS Connect (GPS, GSM)

ZCS Connect Module (GPS, GSM)

Volitelné/Optional

Ano/Yes

OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ

CONTROL DEVICES

Uživatelské rozhraní

User Interface

Dotykový displej/Touchscreen Display

Dotykový displej/Touchscreen Display

Ovládání aplikací

APP Control

Bluetooth

Bluetooth - GSM

Přijímač Bluetooth

Bluetooth Receiver

Ano/Yes

Ano/Yes

BEZPEČNOST

SAFETY

Snímač zvednutí/překlopení

Lifting/Tip-Over Sensor

Ano/Yes

Ano/Yes

Tlačítko nouzového zastavení

Push/Stop Emergency Button

Ano/Yes

Ano/Yes

Bezpečnostní PIN

Safety PIN

PIN kód/Pin Code

Pin a geo-oplocení/Pin & Geofence

STANDARDNÍ VYBAVENÍ PRO INSTALACI

STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION

Délka obvodového vodiče [m]

Perimeter Wire Lenght [mt]

0

0

Upevňovací hřeby

Fixing nails

20

20

Nabíjecí stanice

Charging Station

Ano/Yes

Ano/Yes

Kryt dobíjecí stanice

Recharging Base Cover

Volitelné/Optional

Volitelné/Optional

VLASTNOSTI

FEATURES

Hmotnost, včetně baterií [kg]

Weight with Batteries Incl. [Kg]

Velikost robota (dxšxv)

Robot Size (lxwxh)

Profil kol

Wheel Profile

Akustický výkon [dB(A)]

Sound power [dB(A)]

Stupeň krytí

Level of protection

15,3

15,3

580x500x290 mm

580x500x290 mm

Pružná pryž/Flex Rubber

Pružná pryž/Flex Rubber

63

63

IP44

IP44

*m2 riferiti al massimo delle prestazioni delle batterie / *sqm correspond to the max performance of the battery

TECH S25i

PRO TECH L35i

PRO TECH B40i

PRO TECH D40i

PRO TECH L40

5.000

7.000

10.000

20.000

30.000

Bezkomutátorový/Brushless

Bezkomutátorový/Brushless

Bezkomutátorový/Brushless

Bezkomutátorový/Brushless

Bezkomutátorový/Brushless

2x7,5 Ah

1x15 Ah

2x15Ah

4x15Ah

4x15Ah

45%

45%

45%

45%

45%

35%

35%

35%

35%

35%

20%

20%

20%

20%

35% (hranice)/35% (border)

07:00

07:00

06:00

11:00

11:00

Kontakt/Contact

Kontakt/Contact

Kontakt/Contact

Kontakt/Contact

Kontakt/Contact

4bodová hvězdicová čepel
/ 4 Point Star Blade

4bodová hvězdicová čepel
/ 4 Point Star Blade

4bodová hvězdicová čepel
/ 4 Point Star Blade

4bodová hvězdicová čepel /4 Point
Star Blade

4bodová hvězdicová čepel
/ 4 Point Star Blade

29

36

84 (3 kotouče)/ 84 (3 discs)

84 (3 kotouče)/ 84 (3 discs)

84 (3 kotouče)/ 84 (3 discs)

25-70

24-64

25-85

25-85

25-85

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Není nutné/Not necessary

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Není nutné/Not necessary

–

–

Ne/No

Ne/No

Ano/Yes

–

–

–

–

–

Ano/Yes

Ne/No

–

–

–

–

–

–

–

–

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

8

8

8

8

Neomezeně

–

–

–

–

Diferenciální GPS/Differential GPS

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ne/No

Dotykový displej/Touchscreen Display

Dotykový displej/Touchscreen Display

Dotykový displej/Touchscreen Display

Dotykový displej/Touchscreen Display

Displej/ Display

Bluetooth - GSM

Bluetooth - GSM

Bluetooth-GSM

Bluetooth-GSM

Bluetooth

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Pin a geo-oplocení/Pin & Geofence

Pin a geo-oplocení/Pin & Geofence

Pin a geo-oplocení/Pin & Geofence

Pin a geo-oplocení/Pin & Geofence

PIN kód/Pin Code

0

0

0

0

Není nutné/Not necessary

20

20

100

100

100

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Ano/Yes

Volitelné/Optional

Volitelné/Optional

Volitelné/Optional

Volitelné/Optional

Volitelné/Optional

16,2

18,4

45

49

49

580x500x290 mm

700x480x300 mm

1.200x970x380 mm

1.200x970x380 mm

1.200x970x380 mm

Pružná pryž/Flex Rubber

Pružná pryž/Flex Rubber

Classic

Classic

Classic

63

69

75-65

75-65

75-65

IP44

IP44

IP21

IP21

IP21
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POPIS MODELŮ

MODELS DESCRIPTION

NAPÁJENÍ

POWER

Max. doporučená plocha v m2 (-20 %)*

Max sq.mt suggested (-20%)*

Typ motoru

Motor type

NEXTTECH BX4
Sestava hnacího modulu až do 2.200* m2 /
Driving unit set up to 2.200 sqm

Sestava hnacího modulu až do 3.500* m2 /
Driving unit set up to 3.500 sqm

Bezkomutátorový/Brushless

Bezkomutátorový/Brushless

Max. přípustný svah (%)

Max. permissible Slope (%)

45%

45%

Max. svah (%)

Max. Slope (%)

35%

35%

20%

20%

4bodová hvězdicová čepel/4 Point Star Blade

6 nožů/6 Cutter

Svah na vnějším okraji nebo u obvodového vodiče (%) Slope on the outer edge or perimeter wire (%)

24

NEXTTECH LX4

SEKACÍ SYSTÉM

CUTTING SYSTEM

Typ čepele

Blade Type

Sekací šířka [cm]

Cutting Width [cm]

Sekací výška (min./max.) [mm]

Cutting Height (min-max) [mm]

Seřizování sekací výšky

Cutting Height Adjustment

Spirálový sekací systém

"Spiral" Cutting System

Sekací systém s „inteligentním dělením“
Sekací systém „SDM“
Samovyrovnávání
Úsporný režim

25

25

20-65

20-65

Ruční/Manual

Automatické/Automatic

Ano/Yes

Ano/Yes

“Smart Partitions” Cutting System

–

Ano/Yes

“SDM” Cutting System

–

Ano/Yes

Self-Levelling

Ano/Yes

Ano/Yes

Eco Mode

Ano/Yes

Ano/Yes

Dešťový sensor

Rain Sensor

Ano/Yes

Ano/Yes

Počet pracovních ploch, včetně hlavní

Manageable Areas Including the Main

4

8

NAVIGACE

NAVIGATION

Modul ZCS Connect (GPS, GSM)

ZCS Connect Module (GPS, GSM)

Volitelné/Optional

Ano/Yes

Gyroskop

Gyroscope

Ano/Yes

Ano/Yes

Kompas

Compass

Ano/Yes

Ano/Yes

Převodník

Encoder

Ano/Yes

Ano/Yes

Svahoměr

Inclinometer

Ano/Yes

Ano/Yes

OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ

CONTROL DEVICES

Uživatelské rozhraní

User Interface

Klávesnice a LED/Keypad & Led

Dotykový displej/Touchscreen Display

Ovládání aplikací

APP Control

Bluetooth

Bluetooth-GSM

Přijímač Bluetooth

Bluetooth Receiver

Ano/Yes

Ano/Yes

BEZPEČNOST

SAFETY

Bezpečnostní PIN

Safety PIN

PIN kód/Pin Code

Pin a geo-oplocení/Pin & Geofence

STANDARDNÍ VYBAVENÍ PRO INSTALACI

STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION

Délka obvodového vodiče [m]

Perimeter Wire Lenght [mt]

0

0

Upevňovací hřeby

Fixing nails

Nabíjecí stanice

Charging Station

Kryt dobíjecí stanice

Recharging Base Cover

VLASTNOSTI

FEATURES

Velikost robota (dxšxv)

Robot Size (lxwxh)

Profil kol

Wheel Profile

Akustický výkon [dB(A)]

Sound power [dB(A)]

Stupeň krytí

Level of protection

NAPÁJECÍ SADA
Maximální doporučená sekací plocha m2
(-20 %)
Baterie Li-Ion (25,5 Ah)

POWER KIT
Maximum suggested cutting surface m2
(-20%)
Lithium-Ion Battery (25,9V)

Počet baterií

Quantity of batteries

Průměrná doba provozu [h] (±20 %)

Average Working Time [h] (+-20%)

Průměrná doba nabíjení (h)

Average charging time (h)

Dobíjecí režim

Recharge Mode

Nabíječky baterií

Battery Chargers

Hmotnost, včetně baterií [kg]

Weight with Batteries Incl. [Kg]

20

20

Ano/Yes

Ano/Yes

Volitelné/Optional

Volitelné/Optional

635x464x300 mm

635x464x300 mm

Pružná pryž/Flex Rubber

Pružná pryž/Flex Rubber

63

63

IPx5

IPx5

Light

Medium

Premium

Medium

Premium

Extra Premium

800 m2

1.200 m2

1.800 m2

1.800 m2

3.200 m2

3.200 m2

2.9Ah - 73Wh

5.8Ah - 146Wh 8.7Ah - 220Wh 5.8Ah - 146Wh 8.7Ah - 220Wh

8.7Ah - 220Wh

1x2.9 Ah

1x5.8 Ah

1x8.7 Ah

1x5.8 Ah

1x8.7 Ah

01:30

03:00

04:00

02:45

03:45

1x8.7 Ah
03:45

02:00
Kontakt/
Contact
2.0A-60W

01:30
Kontakt/
Contact
5.0A-150W

01:30
Kontakt
/Contact
8.0A-235W

01:30
Kontakt/
Contact
5.0A-150W

01:30
Kontakt/
Contact
8.0A-235W

01:30
Indukční/
Inductive
8.0A-235W

15,0

15,3

15,6

15,5

15,8

15,8

*m2 odpovídají max. výkonu baterie / *sqm correspond to the max performance of the battery

NE
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IoT JE UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ ZAŘÍZENÍ TECH LINE
THE IoT TECH LINE’S FRIEND DEVICE
Robotické sekačky řady TECH line jsou přítelem všech domácích zvířat, kdy respektují jejich potřebu
místa a pohybu.
Nová technologie nesoucí logo ZCS zaručuje provoz robota TECH line v bezpečné vzdálenosti od domácích zvířat a to až do
automatického vypnutí žacího nože. Mikročip, který komunikuje s robotem Tech line je umístěn na obojku malého i velkého zvířete, a
nebo na záda v případě želvy.
AMICO je neškodná a bezpečná technologie.

TECH line is friend to all animals and respects their need for space.
New technology bearing the ZCS logo that guarantees the operation of TECH line robot in areas at safety distance from the animal
itself, until the automatic shutdown of the blade. A micro device to be put on an average/large-sized animal’s collar, or on its back, as
in the case of a turtle, which dialogues with TECH line.
AMICO is harmless and safe.

AMICO je k dispozici pro několik modelů.
Další informace naleznete na webu techlinerobots.cz, nebo se obraťte na svého prodejce.
AMICO is available for several models.
For further information please check the website techlinerobots.com or contact the dealer.

LOVES PETS

project design: settore8.it

Zucchetti Centro Sistemi SpA
Via Lungarno, 305/A
52028 - Terranuova B.ni (AR) - Italy
Phone +39 055 91971 - Fax +39 055 9197515
marketing@zcscompany.com

techlinerobots.com

Prodejce /Dealer

V-GARDEN s.r.o
Palackého 127 - 503 03 Smiřice
Tel: +420 494 940 090 - e-mail: v-garden@v-garden.cz
www.techlinerobots.cz - www.techlinerobots.sk

