


✓Mesterséges intelligencián alapuló megoldások

✓ Költségkímélő lehetőségek irodai, gyártói, kereskedelmi, logisztikai középületi helyiségek
biztonságos tisztántartására ezekben a nehéz időkben is

✓ Biztonságosabb vásárlói és dolgozói környezet - vírusok, por, és baktériumok elleni védelem

✓ Vevői bizalom növelő marketing eszköz – akár már a karácsonyi bevásárlások idejére

✓ Gyorsan megtérülő befektetés és megoldás a szakképzett munkaerőhiányra - független a
munkavállalói bérek változásától és a munkaerő szaktudásától

✓ Azonnali látványos és hiteles reakció a PANDÉMIA miatt kialakult megnövekedett higiéniai
előírásokra és elvárásokra

✓ Követhető, jó minőségű, egyenletes munkavégzés



CÉGÜNKRŐL

Az AI-ROBOTICS a leginnovatívabb, a mesterséges intelligencia használatán alapuló robotikai
megoldások értékesítésével, telepítésével és szervizelésével foglalkozik. Cégünk meglévő és leendő
partnerei számára a legegyedibb és legfejlettebb ipar4.0 fejlesztéseket kínálja, melyeket ügyfeleink
igényeire szabva, egyéni finanszírozási konstrukciókkal készítünk elő és valósítunk meg.

Megoldásaink és az általunk forgalmazott ipari alkalmazások globálisan is a technológia csúcsát képviselik. 
Alkalmazásukkal az Ön vállalkozása is versenyelőnyre tehetszert.

NYISSONAJÖVŐRE AZ AI-ROBOTICS MEGOLDÁSAIVAL!



AI-ROBOTICS IPARI TAKARÍTÓ ROBOTOK

Új szintre emelik az ipari területek, gyárak, szerelőcsarnokok, raktárak, bevásárlóközpontok, közintézmények, 
szállodák, repülőterek tisztán tartását, és a fokozott higiéniai elvárásoknak való megfelelését

• Emberi erőforrás  nélkül,
akár önállóan és visszakövethetően dolgoznak

• Könnyen kezelhető szoftverrel rendelkeznek

• AI megoldások: dinamikus útvonal tervezés,
valós idejű akadály elkerülés Intelligens felügyeleti rendszer

• Felhő-alapú platform: munkanapló, a tisztítási feladatokról szóló részletes jelentésekről
vagy a működés közben felmerülő figyelmeztetésekről akár azonnali email vagy sms üzenet

• Online elküldött feladatok fogadása, ütemezése
és robotok távvezérlése is lehetséges



AI-ROBOTICS IPARI TAKARÍTÓ ROBOTOK

• Extrém körülmények között is helyt állnak 

• Környezetbarátok

• A négycellás szűrő rendszer lehetővé teszi, hogy egy teljes akkumulátor ciklusa  alatt,
akár víz újra töltés nélkül is dolgozzanak

• A hagyományos gépekhez képest, átlagosan 70% vízmennyiséget tudunk megtakarítani 

• Járványok – COVID-19 – elleni védekezésben segítséget nyújtanak

• Többszintes épületek takarítására alkalmasak – lift kezelő funkció

• Minimalizált emberi beavatkozás

• Smart akkumulátor töltés

• Automatikus szennyvízleeresztés



AI-ROBOTICS IPARI TAKARÍTÓ ROBOTOK



• Legmagasabb biztonsági előírásoknak történő 
megfelelést 23 szenzor, továbbá a 3D-LiDar
technológia biztosítja

• 2500 m²/óra terület takarítására is képes

• 6 óra működési idő egy töltéssel

• Az első takarítófej 270°-ban képes elfordulni, így 
szinte teljesen közel kerül az élekhez és sarkokhoz  

• Manuálisan támogatott és/vagy önálló működés

AI-ROBOTICS TETMÉKKÍNÁLAT



• Az ECOBOT 50 Sanitizer egy teljes, 2 az 1-ben
robotmegoldás, tisztításhoz és fertőtlenítéshez.

• Ecobot 50 Sanitizer lehető legnagyobb higiéniai 
elvárásokhoz is igazodik

• Bevethető a COVID-19 elleni védekezés részeként

• Kezelő nélkül képes megfelelni a magas szintű 
környezetvédelmi követelményeknek

• Higiénikus és biztonságos

• Takarítási kapacitás: 1500m2/óra terület 
takarítására is képes

• Üzemidő: 2,5 óra egy töltéssel

AI-ROBOTICS TETMÉKKÍNÁLAT



LAVENDER Intelligens UV fertőtlenítő robot

• 99.9%-os hatékonyságú fertőtlenítés

• 24/7 Automatizált működés

• Több érzékelővel, tárgy és ember 
felismeréssel a garantált biztonsághoz

• Magas kockázatú helyszíneken a felületi
fertőzések drasztikus csökkentése

TÜV által certifikált Phillips UV Lámpák

Tárgy és ember érzékelő szenzorok
360°-os mozgásérzékelés

Érintőképernyő

Hangfigyelmeztetés, figyelemfelhívás

AI-ROBOTICS TETMÉKKÍNÁLAT



AI-ROBOTICS TETMÉKKÍNÁLAT



Bővebb információért, élő bemutatóért

és ajánlatunkért kérjük, lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!

NYISSONAJÖVŐREAZAI-ROBOTICSMEGOLDÁSAIVAL!




