
Tekniset tiedot

Nimellisteho

Jännite

Imuteho

Ajoaika / lataus  maks.

Latausaika

Äänitaso

Etenemisnopeus maks.

50 W

14,4 V

2700 Pa / 1600 Pa (teho) / 1200 Pa (vakio) / 600 Pa (hiljainen)

270 minuuttia käyttöaikaa

240 minuuttia

73 dB / 67 dB / 65 dB

0,3 m/s = 1080 m/h

Co-BoticTM 1700

nopeampi puhtaampi vihreämpi turvallisempi parempi

Co-boticTM 1700

Robottipölynimuri 
ammattikäyttöön.

Näe ja usko
Varaa esittely jo tänään ja 
selvitä, miten i-team voi 

mullistaa siivoustoimintasi. 
i-team Globalin
päätoimipaikka

Hoppenkuil 27B
5626 DD 
Eindhoven
Alankomaat

hello@i-teamglobal.com
+31 (0)40 266 24 00

i-teamglobal.com

INQUIRE. INNOVATIE. INSPIRE

Teoreettinen työteho 378 m2/h =  6,3 m2/min

Käytännön työteho 100 - 350 m2/h, kalustusasteesta riippuen

Työskentelyalue latauksella kalustusasteesta riippuen 300 - 1000m2

Esteiden ylityskyky

Enimmäiskaltevuus

Pölysäiliön tilavuus

20 mm

15°

400 ml

Tyhjennysaseman pölypussin tilavuus 3l

Pääharjan kierrosluku

Sivuharjan kierrosluku (puhdistus)

Akku

Mitat

1300 kierr./min

230 ±15 % kierr./min

16,8 V / 5200 mAh

350 x 350 x 98

Paino 3,33 kg



Imurointialueen suunnitelmat
Co-botic 1700 imurin käyttö on helppoa.

Käynnistä imuri, niin se laskee itse 
tehokkaan reitin ja etenee 

järjestelmällisesti,  väistäen esteet  ja 
palautuen automaattisesti lähtöpisteeseen.

Telakka-asema
Telakka-asema toimii co-botic 1700 
imurin lataus- ja tyhjennysasemana. 

Imuri käy automaattisesti 
tyhjentämässä pölysäiliön ja 

lataamassa akun. 

Joustavuus on avainasemassa
C-botic 1700 mukana tulee kaukosäädin, jolla 
voit käynnistää imurin ja käyttää kaikkia sen 

monipuolisia ominaisuuksia.

Pölysäiliö
Imurissa on pölysäiliö, joka on helppo 
tyhjentää. Jos käytät telakka-asemaa, 

imuri käy automaattisesti 
tyhjentämässä pölysäiliön telakka-

aseman pölypussiin.

Sovelluksen käyttäminen
Voit ajastaa cobotic:n käyttämällä i-team 

professional sovellusta. Voit jakaa 
huoneen useisiin vyöhykkeisiin ja saada 

päivittäistä tietoa sovelluksesta. 
Virtuaalisten rajojen luominen 

mahdollistaa tilakohtaisten 
imurointialueiden laatimisen. 

central 

i-land

Co-boticTM 1700

Olen nopeampi ja tehokkaampi, koska työskentelen 
yhtäjaksoisesti 270 minuutin ajan. Palaan itse 
lataukseen ja olen taas valmiina uudelle 
siivouskierrokselle.

Teen puhdasta jälkeä itsenäisesti tai seuraan annettuja 
ohjeita. 

skannaa minut 
ja hanki sovellus

nopeampi

puhtaampi

vihreämpi

turvallisempi

parempi

Sillä välin, kun minä teen raskaan 
imurointityön, sinä voit keskittyä 
muihin tehtäviin. 

Työskentelen aina turvallisesti. Voit 
laittaa minut töihin hankalillekin 
alueille vaikka keskellä yötä.

Teen työni energiaa säästäen, 
mutta tunnollisesti ja tehokkaasti.




