
Cleanfix RA660 Navi XL
a teljesen autonóm ipari takarítórobot

A jövő az RA660 Navi XL robottal kezdődik 
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Az RA 660 Navi XL paraméterei
Méretek (h/sz/m): 1012 x 828 x 1152 mm | Sebesség: 0,6 m/sec | Munkaszélesség: 660 mm  
(Felszívás): 870 mm | Tartály űrtartalom – tiszta víz: 110 liter | Tartály űrtartalom – szennyes víz:  
110 liter | Akkumulátor: (LiFePO4) 24V / 120 Ah | Üzemidő egy töltéssel: 3 óra | Súly vízzel együtt: 
313 kg  | Takarítási teljesítmény: 1500 m2/óra

Standard tartozékok
3 db kefe | Felszívógumi-szett | Standard erőslézer L50m | Modem WiFi/LTE/SIM-Card |  
Legújabb szoftver 

Opcionális kiegészítők: 
RA660 mission control / SIM-kártyával (évente) | Speciális zöld csúszásgátló kerék (2 darab) | 
Silent- készlet | Pad piros (3 darab) | Hajtótányér | Hajtótányér -kazetta



RA 660 Navi XL főbb előnyei 
• teljesen automatizált takarítás, akár napi 24 órában 
• autonóm töltés és vízcserélés
• takarítási költségek jelentős csökkentése
• költséghatékony, tervezhető és megbízható takarítás 
• kiváló minőségű egyedi alkatrészekből gyártott 
• teljes minőségbiztosítás, optimalizált folyamatok
• telefonról nyomonkövethető takarítás 
• svájci prémium minőség 
•  tisztítási ciklusonként maximum 7500 m2-ig – akár  

5 órás akkumulátor üzemidő 
• maximális tisztaság és higiénia mindenhol
• önálló és dokumentált takarítás 

Teszt – esettanulmány
14 csarnok egyenként kb. 1000–1200 m² takarítandó felület
60 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.
10 liter/kanna – Dopomat Forte

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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Értékesítés, szerviz: 
Weltweit Kft. 

H-2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám u. 4/13 
Telefon:  +36-1-4500-287 | www.w-robotics.com

A Cleanfix portfólió

Egyedi speciális megoldások

Súrolóautomaták

Nagynyomású rendszerek – 
2500 barig

Homlokzattisztítás földről  
20 méter magasságig

Seprőgépek

Ipari por- és vízszívók  Kemaro 900
seprőrobot
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