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Profesjonalny odkurzacz 
autonomiczny
Wysokiej jakości sprzątanie za naciśnięciem przycisku. 

Whiz to inteligentny zrobotyzowany odkurzacz do podłóg 
przede wszystkim pokrytych wykładzinami, uwalniający 
personel sprzątający do zadań wymagających koncentracji 
czasu i uwagi na detalach, na 100%-owej higienie. Mózgiem 
robota Whiz jest system operacyjny i oprogramowanie 
BrainOS®, nagrodzony wieloma nagrodami software 
nawigacyjny do automatyzacji sprzątania.

Atuty Whiz'a - korzyści z wdrożenia 

• Zwiększa częstotliwość
i powtarzalność
procesów odkurzania

• Pozwala standaryzować
przebiegi  sprzątania

• Zapewnia dokumentację
sprzątania poprzez
raporty  WhizConnect

Poszerza zakres usług
bez angażowania 
nowych zasobów

•  Zwiększa  wydajność 
personelu  i  poprawia 
jego wykorzystanie

• Odciąża od zadań
cyklicznych i rutynowych

jakości efektywne 
sprzątanie 

Zapewnia stałej wysokiej Redukuje znaczenie
nieobecności personelu dla
wyniku operacyjnego

• Poprawia warunki
pracy personelu

• Ogranicza ilość zadań
cyklicznych i o zwiększonej
wypadkowości

• Łatwy w obsłudze nawet
dla niedoświadczonego
personelu

Pozwala pozyskiwać więcej
kontraktów dzięki swojej 
innowacyjności

• Przewaga
konkurencyjna

• Udokumentowana jakość
pracy

• Zdolność do lepszego
odpowiadania na
wyzwania rynku

• Dostarcza danych 
przydatnych w podnoszeniu
jakości usług

zobacz więcej

Sektory gospodarki

http://www.softbankrobotics.com/us/


BrainOS

Dane techniczne Whiz 

Wielokrotnie nagrodzone 
oprogramowanie do 
nawigacji w oparciu o 
elementy sztucznej 
inteligencji

Wartość użytkowa 
udowodniona 
licznymi wdrożeniami

Przyjazny, może 
działać od razu po 
wypakowaniu

Spełnia najwyższe 
standardy 
bezpieczeństwa 
użytkowania i 
współpracy z 
człowiekiem (Cobot) 

Ciągły i bieżący strumień 
danych  umożliwiających 
nieprzerwane  
doskonalenie produktu  

Funkcje bezpieczeństwa

Przód Tył

Wymiary

Akumulator

Pojemność worka 
na zanieczyszczenia

Filtracja HEPA

Masa bez akumulatora
Masa z akumulatorem

Wydajność czyszczenia

Pomiar odległości, lokalizacja, mapowanie, 

czujniki otoczenia, planowanie trasy ruchu

Specyfikacja 

Brain Corp to wiodący dostawca technologii autonomicznego sterowania napędami i innymi 
funkcjami urządzeń. Wyposażony w BrainOS, komercyjny system operacyjny od Brain Corp, 
robot odkurzający Whiz jest w stanie nawigować w skomplikowanych i zmieniających się 
przestrzeniach działania, zawsze gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa i 
efektywności sprzątania.

Funkcje zrobotyzowane

455 mm x 474 mm x 653 mm 

Li-ion 25 Ah, 25.2V

Czas pracy 3 godziny
na wyjmowalnej baterii

4L worek papierowy

62 dB (A) w normalnym trybie pracy

Akumulator, ładowarka akumulatora, 

filtry HEPA, worek na zanieczyszczenia, 

szczotka, naklejki z kodem HLC

Poziom hałasu

Wyposażenie

30 kg

35 kg

Prędkość jazdy 2.5 km/h maksymalnie

500 m²- 700 m²/h

Tak - dwa filtry HEPA

  innych anomalii.

Wbudowane czujniki (w tym czujnik 

laserowy LIDAR, kamera 3D, czujniki 

krawędzi), wykrywanie wstrząsów i 

przeszkód, zagrożenia spadnięciem   

i

2D/3D kamera

           Uchwyt

Komora
worka

LIDAR
laser

Stacja dokowania pagera 

Wyłącznik główny

Filtry HEPA

Komora baterii

Góra
Przycisk awaryjny STOP

Panel sterowania LCD

Uchwyt sterowania

Przycisk odkurzania MAX

Przycisk Start/Stop

Przycisk 
uruchamiania odkurzacza

  Pager Naklejka z kodel HLC

Szczotka Bateria Worek Filtry HEPA 
Wyjmowalna 
szczotka walcowa, 
automatyczna 
regulacja wysokości

Wyjmowalna 
bateria li-ion

Łatwy w wymianie,  
o pojemności 4L

Filtrują 99.97% 
zanieczyszczeń 
o partykulacji PM2.5,
w tym pyłki, kurz 
i drobnoustroje

Infolinia +48 510 660 661
opłata za połączenie jak do sieci komórkowej




