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důvody proč přejít na autonomní čištění
horizontálních ploch

01 Jednoduchost
Obsluha autonomních robotů je jednoduchá a intuitívní. Pro zaměstnance úklidu
můžete uložit programy, které vyžadují jen spuštění. Po krátkém seznámení to
zvládne každý. Zapnutí je také možné prostřednictvím smartphonů a tabletů.

Proč Fybots?
Ochráníte personál
Zamezíte lidské manipulaci se znečištěným prachem, odpadem a smetím.

Ušetříte peníze
Autonomní roboty stojí méně než čištění a úklid zcela prováděný lidmi.

02 Ekonomika
Snížení nákladů na zaměstnance díky odbourání nočních a dovolenkových
příplatků a nezávislosti na zkušených zaměstnancích může významně vylepšit
efektivitu čištění.

03 Bezpečnost
Neexistuje možnost, že by se servisní robot mohl srazit s lidmi. Robot vyčká
nebo se vyhne předmětům / lidem, kteří se v daném okamžiku nacházejí na
pracovišti. Náraz je vyloučen také při ručním ovládání. Použití našich
autonomních servisních robotů může snížit riziko bezpečnostních problémů.

Zvýšíte produktivitu
Získáte rychlejší a kvalitnější úklid. Čištění a úklid v noci nebo během běžné
pracovní doby. Již žádné problémy se směnami.

Zlepšíte řízení lidských zdrojů
Přiřaďte pracovníky k méně se opakujícím a méně ponižujícím úkolům, snižte
počet úrazů, únavu a množství chyb. Žádné školení, žádná fluktuace.

Budete ohleduplní k životnímu prostředí
Je potřeba méně chemikálií, čisticích prostředků a spotřebního materiálu.

Budete inovativní značkou
Robotické prostředí zlepšuje obraz firmy. Vaše značka bude brána jako vysoce
inovativní.

Jak fungují chytré čisticí a úklidové roboty Fybots
Vyvinuto a vyrobeno ve Francii

NEJLEPŠÍ TECHNOLOGIE, KVALITA, VÝKON A EFEKTIVITA DOSTUPNÉ NA TRHU.
Autonomní – nevyžadují žádnou obsluhu

Inteligentní mapování

Autonomní roboty stojí méně než čištění a úklid
zcela prováděný lidmi. Méně zdrojů potřebných k
úkonům bez přidané hodnotyInvestujte nebo
najměte.

Technologie navádění ve vnitřních prostorech.
Samočinné polohování v reálném čase. Rozšířená
realita. Samočinné uzpůsobení prostředí
a překážkám.

fy-dock

fy-der

Jedinečná technologie, světový průkopník v
samočinném vysypávání odpadků ve vlastní
vyhrazené základní stanici FY-DOCK4000 m2 na
jeden cyklus. Autonomie 6 hodin / 12 hodin. Doba
dobíjení baterie 3 hodiny. Kapacita čištění a úklidu
12 000 m2 za 12 hodin.

Hlavní součást stroje je operační systém s vysoce
integrovanou inteligencí, analýza celého prostředí
prostřednictvím různých záchytných bodů. Vysoká
výpočetní kapacita pro automatické přizpůsobení se
prostředí. Preventivní autodiagnostika.

fy-monitor

fy-eight

Snadno použitelné připojení robota přes wi-fi,
GPRS, Bluetooth. Programování a správa informací
v reálném čase, včetně statistických údajů. Plně
modulární za účelem integrace nových funkcí.

Lze kombinovat až 8 pohybových režimů pro
optimální čištění a úklid stěn a obtížně přístupných
míst v koutech. Obcházení palet, lidí a překážek.

Další charakteristiky
Možné další integrované možnosti, zabezpečení,
dohled, omezování nehod, ovládání a mapování
vytápění, detekování úniků chemikálií nebo plynů,
inventarizace zásob.

Kde využijete chytré čisticí a úklidové roboty Fybots

Průmysl
Výrobní závody, sklady

Letiště, nádraží
Veřejné/neveřejné prostory

Maloobchod
Obchodní centra, supermarkety,
velké či malé obchody, skladové
prostory

Vzdělávání
Školy a univerzity

Státní správa
Úřady, kanceláře, vnitřní/venkovní
veřejné prostory
Zdravotní péče
Nemocnice, kliniky, laboratoře

Kanceláře
Denní a noční
Ubytovací zařízení
Hotely, obytné veřejné prostory

Fybots

KONTAKTY
SHOWROOMY
Provozovna Brno
Řípská 960/9a
Modul: No.: 2, building no.:4
Brno Slatina 627 00
Česká republika

Showroom Trenčín
SysTech Group s.r.o.
Brnianska H1/712
Trenčín 911 01
Slovensko

Fakturační údaje

Fybots Octopus disinfect’ XL

Fy-dock L

Sweep L

SysTech Group s.r.o.
Palackého 85/5
911 01 Trenčín
Slovenská republika
IČO: 46564853
IČ DPH: 2023446700
DIČ: CZ684314872

Scrub XXL

Neváhejte nás kontaktovat pro dotazy.
Řešení na míru Vám vypracujeme zdarma.

WWW.AUGU.CZ

