
Nästa generat ion av robotgolvvård

Clean RoboScrub 20



Visionsbaserad teknologi kräver inga 
infrastrukturändringar

Kan navigera komplexa och dynamiska miljöer

Enkelt och intuitivt användargränssnitt

Minskar kollisionsskador och ev misstag från föraren

Säkerställer konsekvent och tillförlitlig golvprestanda

Låter anställda fokusera på andra arbetsuppgifter

Clean RoboScrub 20

RoboScrub 20 som drivs av 

BrainOS® representerar 

nästa generation av 

robotgolvvård. 

Det avancerade 

visionsbaserade

AI-systemet gör det möjligt 

för roboten att navigera 

i komplexa miljöer i 

verkligheten. Maskinen är 

utformad för att arbeta

säkert och effektivt 

tillsammans med anställda 

och kan fortfarande 

användas manuellt för ad-

hoc-situationer.

Rapportering

Analysrapporter hjälper dig

att spåra viktiga

resultatindikatorer i din

maskinpark.  

Molnbaserad bas

Vårt Robot Operations 

Center (ROC)

tillhandahåller varningar,

användningsdata, 

rapportering och

mjukvaruuppdateringar.

Service

Fjärrövervakning för 

hårdvaru- och

programvaruproblem.



Effektiv och enkel att använda

Clean RoboScrub 20

ROBOTFUNKTIONER

Kontroll Manuell och självgående.

Inlärnings
System

Den automatiska funktionen
sätts av användaren för att

replikera flera skurvägar.

Navigering
Flerskiktssensorsystem uppfattar miljö, 

styr fordon och navigering.

Säkerhet

Överlappande sensorer
upptäcker och undviker

människor och hinder. Utrustad
med automatisk stoppknapp.

Signal varnar förbipasserande.

Support
Vi finns här för fjärrövervakning,
användningsanalys och support

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Skurbredd 508 mm

Sugfotsbredd 635 mm

Borsthastighet 200-350-450 varv/min

Vattenflöde, hastighet 0 – 1,5 
l/min

0 -  1,5 l/min

Max manuell hastighet 5 km/tim

Ytkapacitet självgående 
teoretisk

1900 m2/tim

Ljudnivå 68 dBA 68 dBA

MÅTT OCH KAPACITET

Längd 1207 mm

Bredd 648 mm

Höjd 1143 mm

Vikt med batterier 313 kg

Renvattentank 68 l

Smutsvattentank 68 l

EFFEKT

Effekt 550 W

Spänning 24 V DC

Batterier 2 x 12 V 140 Ah AGM

Driftstid 3,5 tim



Miljövänlig från början!

Att bevara och underhålla 

vår miljö och vårt klimat är 

en självklarhet för oss! 

Redan vid produktion av 

maskiner, ser vi till att ha 

den högsta miljöaspekten.

Vi finns alltid till för er!

Vårt stora lager med re-

servdelar och tillbehör 

möjliggör snabba 

reservdelsleveranser. 

Vi finns där Ni finns!

Vi är rikstäckande både när 

det gäller försäljning och 

service. Allt för att kunna 

leva upp till våra kunders 

önskemål.

Köp, hyra, leasing, funk-

tionsavtal.

Vi erbjuder alla typer av fi-

nansiella lösningar. Kontak-

ta oss så specialanpassar 

vi efter Era önskemål.

Marknadsförs & säljs i Skandinavien av

Hako Ground & Garden AB

Skallebackavägen 10

302 41 Halmstad

Tel: 035-10 00 00

www.hako.se


