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de schrob/-zuigrobot

Robo 40 is uitgerust met een navigatiesysteem. Dit 
zijn de ogen & hersenen van  de Robo 40. 

Robo 40 schrobt én zuigt de ruimte op een zo 
optimaal en efficiënt mogelijke manier zonder menselijke 
inzet. Het 10 minuten durende opstartproces is voldoende 
om een driedubbel grote sporthal te reinigen. Het 
resultaat is een significante besparing in tijd én kosten in 
vergelijking met de reiniging van diezelfde ruimte met een 
conventionele schrob-/zuigmachine. 
Bij dagelijks gebruik geeft de Robo 40 een zeer 
goed schoonmaakresultaat. 

De innovatieve batterij-technologie zorgt voor een 
oplaadtijd van slechts 3 uur. 
Robo 40 is hierdoor 2 maal per dag inzetbaar. 
Robo 40 is één van de best ontwikkelde schoon-
maaksystemen. Naast het zeer eenvoudige gebruik  is  de 
inzet van de Robo 40 uiterst rendabel.

Zien doet geloven!
Vraag vrijblijvend een demonstratie aan. 

Robo 40  
  vindt automatisch

 zijn weg
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Robo 40

Computerprogramma´s

Hal-programma
Dit programma is geschikt voor 
rechthoekige ruimten  tussen 20 m2 
- 1200 m2, zoals sporthallen, confe-
rentiezalen, entreehallen etc. . Nadat 
u op de startknop heeft gedrukt gaat 
de Robo 40 systematisch, volgens een 
specifiek patroon  de hal  schrobben 
én zuigen. Obstakels zoals pilaren zijn 
geen probleem. De Robo 40 rijdt daar 
gewoon omheen!

Gang-programma 
Dit programma is geschikt voor lange, 
smalle ruimten met een minimum 
breedte van 3 meter zoals gangen. 

Spiraal-programma
Dit programma is ideaal voor oppervl-
akken met veel obtstakels of veel 
hoeken tussen de 100 m2 – 800 m2.  
Ook voor gangen is dit een geschikte 
variant.

Eenvoudige bediening

Robo 40 =de meest geavanceerde schoonmaaktechnologie ter wereld

De Robo 40 is een schoonmaakrobot 
die zelfstandig, zonder inzet van menselijke 
arbeid, een ruimte schrobt én zuigt in 1 
arbeidsgang. De Robo 40  is in staat 
obstakels te vermijden zonder daarbij iets 
of iemand in gevaar te brengen. 
Het resultaat is een superschone vloer!

De parameters van de ruimte 
worden in kaart gebracht door 
de sonar en infrarood sensoren 
van de Robo 40. De 
Robo 40 berekent 
zelfstandig het te reinigen 
oppervlak en gaat daarna zelf 
op pad om te reinigen. 

Technische gegevens
Schrob-/zuigrobot Robo 40:

Prestaties: 
Opgenomen vermogen  400 W
Zuigvermogen  100-200 W
Borsteldruk  17 kg
Reinigingssnelheid  0.4 m/sec
Oplaadtijd batterijen  3 h
Max. reinigingstijd  6 h
Batterijcapaciteit  24V/58Ah
Max. oppervlakgrootte  1200 m²
Curona/navigatiesysteem  64 MB Ram
Werkbreedte  40 cm
Zuigbreedte  50 cm
Schoonwatertank  28 Liter
Vuilwatertank  31 Liter
Gewicht incl. batterijen   105 kg
 
Wordt geleverd inclusief: 
700.070  Transport – en servicetrolley
700.090  Laadapparaat TC1 LT
700.091  2 x Batterijen 24V/58 Ah
 
Accessoires:
190.070B  Robocleaner Sport 10 liter
190.071B  Robocleaner Universeel 10 liter
700.905  Kartonnen afzetting 1,5 m breed

einfach sauber.

Met behulp van 8 ultrasonische 
en 4 infrarood sensoren navigeert 
de Robo 40 zich door de 
ruimte. 

Robo 40 is een volwaardige 
schrob-/zuigmachine met  
2 walsborstels en een zuigmond. 

Praktische transport- en servicetrolley

Hal-programma Gang-programma

Spiraal-programma

1e spiraal 2e spiraal

1e ronde
2e ronde

vertrekpunt robo 40
vertrekpunt robo 40

1e ronde

2e ronde


