
Modernize your
washing routines

Alla bilder i broschyren är tagna på det första testet av Go Cleaner. 



Ingen mänsklig närvaro behövs när Go Cleaner tvättar ditt stall. När roboten är klar meddelar 
den dig genom att skicka ett SMS. 
 
Go Cleaner är en helautomatisk tvättrobot speciellt utvecklad för att tvätta kycklingstallar. Det nyutvecklade GPS-
systemet för inomhusbruk ger en exakt position och möjliggör att roboten rör sig fritt i rummet utan mänsklig 
hjälp. Go Cleaners sju frihetsgrader gör det möjligt att tvätta allt från golv och tak till foder- och vattenlinjer. 
Dessutom kommer Go Cleaner att hålla dig uppdaterad om dess status genom att kommunicera via SMS.

Inomhus-GPS möjliggör helautomatisk tvätt 24/7



Tvättrutinerna skräddarsys efter dina specifika behov, är snabbt gjorda och lagras alltid 
automatiskt i molnet.

På installationsdagen används en joystick för att lära roboten att på bästa sätt utföra sin tvättrutin. Robotens 
tvättmönster kommer att utformas helt efter din specifika interiör och dina tvättbehov. Go Cleaners förmåga 
att upprepa korta sekvenser gör installationen snabb och enkel, trots den stora ytan. När inlärningen är klar 
kommer den att lagras både lokalt och i molnet, alltid redo att användas när tvättdagen närmar sig.

Go Cleaner anpassar sig efter dina specifika behov

Manuell tvättning av kycklingarstallar är farligt för människors hälsa. Inandning av organiskt 
damm och exponering för vibrationer och statisk belastning kan leda till kroniska sjukdomar 
redan i unga år.

Genom att minimera manuell tvätt kan du få både sjukfrånvaron och personalomsättningen att minska. Dessutom 
kan en bättre arbetsmiljö öka möjligheterna att attrahera den bästa personalen. En frisk och välmående personal 
producerar friska och välmående djur, vilket i sin tur leder till förbättrade produktionsresultat och en ökad 
lönsamhet. Genom att investera i en tvättrobot värnar du om din och dina anställdas hälsa.

Öka din lönsamhet genom att förbättra arbetsmiljön



En minskad mänsklig närvaro på gårdarna minskar riskerna för smittspridning. Att hålla 
sjukdomarna borta är avgörande för gårdens ekonomi och fortsatta existens.

Minskad mänsklig närvaro på gårdarna minskar riskerna för en potentiell smittspridning. Att anlita tvättföretag 
ökar riskerna för smittspridning. Att använda en tvättrobot och därmed minska antalet utomstående människor 
på gården, kommer ha en positiv inverkan på gårdens hälsostatus. Att hålla sjukdomarna borta är avgörande för 
gårdens ekonomi och fortsatta existens.

Håll sjukdomarna borta från din gård

Med automatiserad tvättning blir resultatet konsekvent oavsett dag eller tid, till en bråkdel av 
arbetskostnaden.

Genom att automatisera tvätten kommer du alltid att kunna lita på att resultatet blir detsamma, oavsett dag på 
året eller tid på dygnet. Dessutom minskar kostnaderna för löner eller arvode om du har en robot som utför 
tvättningen. 

Konsekventa resultat och minskade kostnader



Go Cleaner kan tvätta i 48 timmar 
på ett fulladdat batteri och har en 
vattenförbrukning på endast 17 liter/
minut.

Go Cleaner är ansluten till internet, 
vilket möjliggör fjärr-support, 
molnlagring, uppdateringar samt 
larmfunktion via SMS.

Go Cleaners exakta positionerings- 
system möjliggör effektiv tvätt av  
detaljer, såsom foder- och vattenlinjer.

Go Cleaner möjliggör 
helautomatisk tvätt 24/7.

Automatiserade tvättrutiner skräddarsydda efter 
dina behov

Energieffektiv Uppkopplad

Tvättar 24/7Exakt positionering

Framåt/bakåtHöger/vänster-sväng

Rörelser utvecklade för precision 

Torn

Bom Teleskop

Arm Munstycke 360°



Tekniska specifikationer

Go Cleaner utvecklas och tillverkas i våra lokaler i Uppsala. Bakom Envirologic står ett 
fantastiskt team, dedikerade till att alltid förse kunderna med automatiserade tvättlösningar 
i världsklass.

För att kunna hantera tuffa miljöer är roboten byggd i kvalitetsmaterial, såsom rostfritt stål, aluminium och 
plast. Go Cleaner kräver minimalt underhåll och med rätt skötsel kommer du att ha nytta av din robot i 
många år. 

Tillverkad i Sverige av högkvalitativa material

Total bredd: 0,7 m

Total längd ihopfälld: 1.9 m

Total höjd ihopfälld: 1.6 m

Effektiv arbetsräckvidd: upp till 4.5 m

Material: Rostfritt stål, aluminium, plast

Vikt: 300 kg

Strömförsörjning: 2 st 12 V AGM batterier

Elmotorer: 10 st

Uppkoppling: 3G/4G + Wi-Fi

Vattenförsörjning: Extern högtryckstvätt

Munstycke: Dubbla storlek 0,55 (roterande/15° platt) 

Slangvinda: 70 m högtrycksslang

Rekommenderat vattentryck: 180-220 bar (18-22 MPa)

Rekommenderat vattenflöde: 17-19 l/min
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