
Modernizálja 
mosási rutinjait



Az EVO Cleaner egy egyedülálló és szabadalmaztatott mosórobot, amelyet sertésistállókhoz 
fejlesztettek ki. A robot lehetővé teszi az éjjel-nappali automatikus mosást.
 
Az egyszerű joystick segítségével és használatával  megtanítja a robotot az optimális mosási 
rutinra, amelyet teljesen az Ön speciális istállójához és mosási igényei szerint tervezhet meg. A 
betanításokat csak egyszer kell elvégezni, és mind helyben, mind a felhőben tárolódnak. A mosási 
rutinok könnyen hozzáigazíthatók az egyes ólak körülményeihez. Az EVO Cleaner idő-, költség- és 
vízhatékony választássá teszi, hogy a mosást olyan területekre összpontosíthatja, ahol szükség 
van rá. Az EVO Cleaner éjjel-nappal működhet, és SMS-t küld, ha végzett.

Modernizálja mosási rutinjait, hogy időt szabadítson fel, 
takarítson meg



Általában nincs két egyforma istálló, de az etetőcsövek és egyéb akadályok könnyen elkerülhetők 
az EVO Cleaner segítségével.

A robot mosási rutinja során könnyen hozzáigazítható a különböző típusú belső terekhez. Amellett, hogy minden 
típusú belső teret kezel, az EVO Cleaner extra keskeny istállófolyosókban és akár 6 méteres mélységig is használható. 
*

A csövek és a belső tér nem akadály az EVO Cleanernek



Az istállók kézi mosásával hatalmas mennyiségű szerves pornak van kitéve, ami már fiatalon 
tüdőbetegségekhez, például krónikus hörghuruthoz és COPD-hez vezethet.

Amellett, hogy befolyásolja a tüdő működését, rendkívül megterheli a szervezetet, és gyakoriak a különféle kopásos 
sérülések. Ha mosórobotot használ, minimálisra csökkenti a kézi mosást, ugyanakkor jelentősen hozzájárul saját 
és munkatársai egészségéhez.

Miért káros a kézi mosás az egészségre?

Az egészséges és virágzó személyzet egészséges és virágzó sertéseket termel, ami végső 
soron jobb termelési eredményekhez vezet. Ha befektet egy mosórobotba, egészségesebb 
munkakörnyezetet teremt, miközben megóvja farmja biológiai biztonságát.

A jobb munkakörnyezet növeli az esélyeket a legjobb személyzet megtartására és vonzására. A mosórobot 
időt szabadít fel, és lehetővé teszi munkatársai számára, hogy a termelésen belül más fontos feladatokra 
összpontosítsanak. A külső mosócégek bevonása a fertőzések terjedésének fokozott kockázatával jár, ami 
mosórobot használatával teljesen elkerülhető. A tiszta és egészséges környezet jó alapot teremt a következő 
sertéscsoport számára. Éjjel-nappal mosható képességének köszönhetően a szárítási idők is meghosszabbodnak, 
tovább javítva az állomány egészségügyi helyzetét.

Teremtsen biológiailag biztonságos és egészséges 
munkakörnyezetet



Előre / Hátra

A pontosság érdekében kifejlesztett mozgástartomány

Torony

Hosszabító Teleszkóp

Kar Fúvóka 360°

Az átlátszó érintőképernyő és a joystick segítségével 
könnyen megtaníthatja a robotot a jövőbeli mosások 
végrehajtására.

Wi-fi/mobil kapcsolat az internethez támogatáshoz, 
frissítésekhez, biztonsági mentésekhez és riasztási funkcióhoz 
SMS-ben.

Sima és precíz mozgásának köszönhetően a robot alacsony 
vízfogyasztású, kb. 14,5 l/perc.

A robot éjjel-nappal moshat, ami hatékonyabb mosást és 
hosszabb szárítási időt tesz lehetővé.

A zökkenőmentes joystick tanítással létrehozhatja az istálló optimális mosási rutinját.

A robot alapvető betanításait csak egyszer kell elvégezni, de bármikor finomhangolhatja vagy ideiglenesen 
módosíthatja a mosási rutint, mindezt igényeinek és kívánságainak megfelelően.

Automatizált mosási rutinok az Ön igényeire szabva

Joystick-al történő egyszerű tanítás Kapcsolat

Mosás 24/7Alacsony vízfogyasztás



Műszaki adatok
Teljes szélesség: 680 mm

Teljes szélesség speciális kerekekkel: 610 mm

Teljes hossz visszahúzva: 1930 mm

Teljes magasság behúzva: 1610 mm

Hatékony munkatartomány: kb. 6 m dupla fúvókával

Keret Rozsdamentes acél

Tápegység: Akkumulátor (30-40 óra)

Súly: 270 kg

Riasztó készülék: Internetes mobilhálózaton/Wi-Fi-n keresztül

Tömlő csatlakozók: Rozsdamentes acél

Nagynyomású tömlő az orsón: Hossza 50 m, Ø 3/8”

Szükséges víznyomás: 180-220 bar

Szükséges vízáramlás: 15-18 liter/perc

A svédországi uppsalai irodánkban fejlesztjük és gyártjuk az EVO Cleanert. Az Envirologic 
mögött egy fantasztikus csapat áll, akik elkötelezettek a világszínvonalú automatizált mosási 
megoldások fejlesztése és gyártása mellett.

A svédországi uppsalai irodánkban fejlesztjük és gyártjuk az EVO Cleanert. Az Envirologic mögött egy 
fantasztikus csapat áll, akik elkötelezettek a világszínvonalú automatizált mosási megoldások fejlesztése és 
gyártása mellett.

Svédországban készült minőségi anyagokból



Email
info@flextimindustry.com  

Telefon
+40 256 210 946
 
Weboldal
www.farmsrobots.com 
www.farmsdisinfection.com 
www.flextimindustry.com 
 
Cím
4th Nicolae Balcescu., Ap. 3
300229, Timisoara, 
Romania www.envirologic.se


