
A takarítás forradalma

Cleanfix RA 660 Navi – az ipari takarítórobot

A jövő az RA660 Navi-val kezdődik



Az RA660 Navi paraméterei
Méretek (h/sz/m): 92 x 85 x 88 cm | Sebesség: 0,6 m/sec | Munkaszélesség: 66 cm (Felszívás:  
79 cm) | Tartály űrtartalom – tiszta víz: 45 l | Tartály űrtartalom – szennyes víz: 45 l | Akkumulátor: 
24 V/115 Ah | Munkaidő: 2,5–3,0 h (töltés nélkül) | Súly (akkumulátorral): 260 kg

Takarítási teljesítménye: 800–1100 m2 / óra – névleges teljesítménye egyszerre történő munka-
végzéskor 3000 m2 / 3,0 óra (ezután az akkuk töltése szükséges, amely 5 óra időtartam VAGY 
pedig egy akkuszett cserével a munka rögtön folytatható). 

Ipari takarítórobotról lévén szó, a takarítás folyamatos üzemben, akár az év mind a 365 napján 
egész nap biztosított. Névleges napi teljesítménye: 20.000 m2/nap

Standard tartozékok
akkumulátor, akkumulátortöltő, 3 db kefe, felszívógumi, 2,5 literes kanna

Opcionális kiegészítők
Erőslézer-egység (nagyobb terek esetén szükséges), joystick (manuális irányításhoz), akkutároló 
és szállítókocsi, akkumulátor gyorscserélő, kiemelt, magas villogó, figyelmeztető hangjel.



A robottakarítás előnyei:
•  Akár 70%-os költségmegtakarítás,
•  Egyenletes minőség,
•  Folyamatos rendelkezésre állás,
•  Munkaszervezés
•  Dokumentált munkafolyamatok
•   A robot egy takarítás alkalmával egy területet garantáltan csak egyszer fog feltakarítani, míg 

az emberi takarítás folyamán egy adott területrész vagy többször is fel lesz takarítva (=maga-
sabb tisztítószer-felhasználás) vagy egyszer sem (=rossz minőségű takarítás).

• Biztonsági megfontolások

Teszt – esettanulmány
14 csarnok egyenként kb. 1000–1200 m² takarítandó felület
75 perc takarítás (csarnok) 0,38 liter tisztítószer (kb. 43 liter 0,9%-os 
takarítóoldat) (0,6 liter/perc oldatfelhasználás – burkolatfüggő) 
 
14 csarnok/nap egyszeri takarítása során 5,3 liter Kiehl-Dopomat Forte 
ipari tisztítószerre lesz szükség, melynek ára 4.595 Ft.
10 liter/kanna – Dopomat Forte: 8.670 Ft + ÁFA

Érdeklődése esetén kérjük küldje el nekünk a takarítandó felület fontosabb paramétereit, eset-
leg alaprajzot, a takarítás szükséges gyakoriságát (napi 1x, heti 3x stb.), burkolat fajtáját (ipari 
műgyanta, beton stb.)!
 
Amennyiben a robot működési feltételei adottak, bemutató és tesztüzem a helyszínen előzetes 
megbeszélés alapján lehetséges. 

Forduljon hozzánk bizalommal!
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