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De schoonmaakrevolutie 
is begonnen! 
Reinigingsrobot RA 660 NAVi



De RA 660 NAVi is geschikt waar de lat voor schoonmaak en 
hygiëne hoog ligt. De eerste, zelfstandige reinigingsrobot is 
uitgerust met een subliem navigatiesysteem, drie borstels of 
pads én een moderne, functioneel vormgegeven zuigmond. Het 
overzichtelijke touchscreenpaneel is eenvoudig te bedienen.

Het is de meest geavanceerde robottechiek van dit moment in de 
wereld van het schoonmaakonderhoud. De robot is voorzien van de 
nieuwste navigatietechieken en kent toch een eenvoudige en snelle 
ingebruikname. Er zullen geen oppervlakten ongereinigd blijven en 
de schoonmaakresultaten zijn ongekend hoog.

Met het innovatieve navigatiesysteem neemt de RA 660 NAVi 
zijn omgeving waar. Allereerst wordt de contour van de omgeving 
ingescand en daarna de mogelijke obstakels in de ruimte. Vervolgens 
wordt de ruimte systematisch – tot in het uiterste hoekje achterin 
– gereinigd.

De RA 660 NAVi is de enige in zijn soort. 
Zelfstandig reinigen met unieke voordelen:
• Optimaal reinigingsproces, uitgebalanceerde samenwerking tussen mens én machine
• Bijzonder goed gereinigde oppervlakten, topniveau hygiëne
• Extreem lage operationele schoonmaakkosten
• Ongelimiteerd aantal kaarten / oppervlakten te programmeren
• Na ingebruikname werkt de machine geheel zelfstandig
• Tijdens de werking van de machine zijn alle handen vrij om andere taken te doen
• Hoge efficiëncy
• Eenvoudige bediening
• Start en stopt op vaste plaats

Flow Cleaning met RA 660 NAVi
Het Flow Cleaning concept (samenwerking mens en robot) is uitstekend geschikt voor 
het reinigen van supermarkten, winkelcentra, magazijnen, gebouwen met grote gangen, 
fabrieken, opslagruimtes, zalen en grote oppervlakten op vliegvelden. 
Flow Cleaning zorgt voor het beste schoonmaakresultaat dankzij de ultieme 
werkcombinatie van mens en machine.

TECHNISCHE INFORMATIE

Werkbreedte:  66 cm
Werkbreedte zuigmond:  79 cm
Maximale looptijd per lading:  4 uur
Schrobprestatie: tot 1.200 m2 per uur
Accucapaciteit:  24 V /  115 Ah
Schoonmaaksnelheid:  tot 0,6 m/s
Inhoud schoon- en 
vuilwatertank:  45 l
Gewicht incl. accu:  260 kg
Afmetingen L x B x H:  925 x 850 x 880 mm
Doseringssysteem: ja

Robotreiniging RA 660 NAVi
voor vele vloeroppervlakten




