
Tekniset tiedot

2745 m2 tunnissa 

1400 m2 tunnissa 

25 kg

175 kierr./min

208 kg*

349 kg**

4,5 km/h

58 l

55 l

5,5 l

i-power 14 tai 20 

24 V

 2,5h (ympäri vuorokauden lisäakuilla)

1 460 mm x 600 mm

2500 mm

Työleveys

Teoreettinen työteho

Käytännön työteho

Harjapaino

Harjojen pyörimisnopeus

Koneen paino

Paino käyttövalmiina

Ajonopeus

Puhdasvesisäiliön tilavuus

Likavesisäiliön tilavuus

Pesuainesäiliön tilavuus

Akut (6 kpl)

Teho

Käyttöaika jopa

Mitat (pituus x leveys)

Kääntöympyrän halkaisija

Näe ja usko
Varaa esittely jo tänään 

ja selvitä, miten i-team voi 
mullistaa siivoustoimintasi. 

Lupaamme, että tulet 
hämmästymään.

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

610 mm

* i-drive + 6 akkua + imop Lite + kemikaalisäiliö
** i-drive + 6 akkua + imop Lite + kemikaalisäiliö täynnä + käyttäjä (75 kg)

Saatavilla olevat 
lisävarusteet
•  Öljynkestävät 

imukumit 
•  Lisäakku (6)
•  Harjat

–  PPN
–  Moquette
–  Mischia
–  Tynex

 

Co-boticTM 65

3 konetta 
samassa.

-Istuenohjattava yhdistelmäkone

-Robotti-yhdistelmäkone

-i-mop Lite

Sinä Käyttäjä
Minä Kone
Me Täydellinen tiimi

nopeampi puhtaampi vihreämpi turvallisempi parempi

• Laikat:
-Musta
-vihreä
-punainen 
(tarvitaan vetoalusta)



Säästä aikaa, energiaa ja tee 
mahdollisimman puhdasta!

skannaa minut 
ja hanki sovellus

Helppo käyttää
Co-botic 65:n käyttö ei ole 

rakettitiedettä. Olemme 
ohjelmoineet sen puolestasi. 

Itsestäänselvät kuvakkeet 
ja yksikertainen paneeli tekevät 

käytöstä helppoa. Voit hallita 
autonomisia ominaisuuksia 

sovelluksella.

Liu'utettava akkulokero 
Akkutelineessä on tilaa kuudelle 

i-power akulle, mikä takaa jopa 2,5 
tunnin käyttöajan. Vaihda akut 

vetämällä teline ulos ja liu'uttamalla 
akut pois. Akkuja vaihtamalla ja 
lataamalla käyttö on mahdollista 

ympäri vuorokauden.

2D-kartoitus
2D-kartoitus näkyy 
käyttöliittymässä.

Säädettävä poljin 
Poljin on helppo sijoittaa 

tarkasti kuljettajan  
tarpeiden mukaan.

Täyttöasema
Täytä ja tyhjennä imop 

Lite helposti. Et ole enää 
riippuvainen kiinteistä 

täyttöasemista, sillä saat 
puhdasta vettä ja voit 

tyhjentää likavesisäiliön co-
botic 65:een.

Peruuttaminen
Imusuulake ja harjat 

nousevat ylös  peruuttamisen 
aikana automaattisesti.

Suoraa viestintää
En häiritse sinua, ellei se ole tärkeää, 
ja voin jopa peruuttaa päästäkseni 

pois pahoista paikoista. Sovelluksella 
voit hallita siivousrutiinejani ja 

tarkistaa,mitkä kohdat olen jo siivonnut 
ja mitkä ovat vielä tekemättä.

Oma kamera
Olen erittäin älykäs.... Kamerani 
kautta näet tarvittaessa kaiken, mitä 
teen.

Ramppi
Nopeasti koottava ramppi 
mahdollistaa imop Liten 

turvallisen ja ergonomisen 
lastaamisen ja purkamisen.

Co-boticTM 65

Anna co-botin siivota suuret tilat samalla, kun käyttäjä 
hoitaa i-mop litellä tarkkuutta vaativat tiukemmat paikat. 
Lyhennä siivousaikaa jopa puolella.

Co-boticTM 65:n syväpuhdistustoiminto puhdistaa lattian 
25  kilon harjapaineella ja 175 minuuttikierroksen hankauksella.

Co-boticTM 65 voi säästää vettä ja pesuainetta sekä käyttää 
vähemmän virtaa Eco-tilassa. Lisäksi siinä on vakiona 
antibakteerinen likavesisäiliö.

Kone täyttää EU-CE-standardit.
Koneen anturit varmistavat käyttäjän ja ympärillä olevien 
ihmisten turvallisuuden.

nopeampi

puhtaampi

vihreämpi

turvallisempi

parempi




