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Alumínium sínek
Kifejlesztettünk egy kis súlyú korlátrendszert nyitott sertésólak számára, ahol a ProCleaner 
X100 nem irányítható folyosón vagy fal mellett. A sínrendszer hossza végtelen, és 2 és 3 
méteres egységekből áll.

Hosszabbító karok
Különböző istállókban lévő karám mélységek esetén, - amelyek nagyon változóak lehet-
nek- , az 50 és 100 cm-es hosszabbító karok nagy segítséget jelentenek, hogy mélyebbre 
kerüljünk a karámokba, és még jobb mosási eredményt érjünk el. 

Nagyobb tömlőátmérő
Az extra gyors mosást igénylő gazdaságok számára ½”-os tömlő választható. Ez lehetővé 
teszi a főmosást mindkét fúvókával egyidejűleg. Ehhez a megoldáshoz a nagynyomású 
szivattyú nagyobb kapacitása szükséges (60-70 liter).

Speciális oldalkerekek
A sertés istállókat világszerte különbözőképpen szerelik fel, ezért speciális oldalkerekek 
széles választékával biztosítjuk, hogy minden istállóhoz a legjobb megoldást kínáljuk. 

Kerekek
A ProCleaner X100-hoz különböző kerékméreteket kínálunk, a folyosó szélességétől füg-
gően. A standard gumikerekek, horganyzott felnire szerelve, tömör gumival megegyező 
méretűek. A robot extra keskeny változatához tömör alumínium kerekekkel rendelkezünk.

SMS-modul
Lehetőség van közvetlenül a robottól a mobiltelefonjára küldött sms-jegyzetek foga-
dására. Például, hogy értesítést kapjon, ha a mosás befejeződött.

Oldalvezető
Az oldalsó vezető segítségével a robot automatikusan a szélhez kerül. Ez egy jó lehetőség, 
ha csak fala van az istállóban, amelyhez a robot vezethető.

Mennyezetmosó
Opcióként választható mennyezetmosás funkció.

Tel.: +36 22 / 414 100 
+36 30 / 625 9329 
+36 70 / 626 2290

Email: farm@bentleyinstruments.com
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Erőteljes fúvókák és rugalmas karhosszok
speciális erős fúvókával van felszerelve, amelyek a vizet egy erős 
vízsugárrá alakítják széles hatótávolsággal. A mosóteleszkóp karokat 
egyedi hosszban szállítjuk, a legrövidebb 30-60 cm, a leghosszabb 
140-280 cm.

PLC-vezérlés érintőképernyővel 
A ProCleaner X100 egyszerűen programozható és indítható a színes 
érintőképernyőről. A felhasználói felület intuitív módon készült az 
egyszerű programozás és napi használat érdekében. A terminál a 
hajózási iparból származik, amely biztosítja a magas minőséget.

Többfunkciós tápegység
A mosórobot oldalán egy többfunkciós tápegység található 3 funk-
cióval

1. Nyomásmentesíti a mosórobotot a leválasztás előtt
2. Használható hosszabbító tömlőként a nagynyomású tisztítóhoz
3. A mosórobot magasnyomású szűrőjének visszaöblítésére használható

Speciálisan kifejlesztett tömlőtekercs
Egy speciálisan kifejlesztett kombitömlővel ellátott tömlőtekercs (egyik 
oldalon víz, másik oldalon áram (230V) automatikusan kigördül a robot 
működése közben. Ha a robotot hátrafelé járatják, a tömlő egy kar 
segítségével tekeredik be az automatikus tekercselő osztón, amely 
biztosítja, hogy a tömlő szépen fel legyen tekerve.

Mobil és könnyen tárolható
Ha nem használja a mosórobotot, az oldalkarok könnyen tárolhatók 
a robot oldalán lévő tartókban, így nem foglalnak el több helyet a 
szükségesnél, amikor a gépet mozgatni vagy tárolni kell

Specifikációk:

Oldalsó kerekek
Az oldalsó kerekek arra szolgálnak, hogy a mosórobotot a folyosón belül 
irányítsák. Oldalra állíthatóak, hogy a folyosó bármely szélességéhez 
illeszkedjenekA különböző modellek

X100 – kompakt modul
A folyosó közelében függőleges akadályokkal rendelkező istállók esetében a kompakt modul kézenfekvő 
választás. A farmon lévő többi istállóhoz akadály nélkül használhatja a hosszabbító karokat és a mosókarokat.

XT100 – forgatás funkció a karokhoz
Az XT100-at kifejezetten olyan istállókban való használatra fejlesztettük ki, ahol a szellőzőakna az istállóban 
van elhelyezve, vagy tartóoszlopokkal rendelkezik az istálló.

XB100 – akkumulátoros meghajtás
Nagy sertés istállókhoz, ahol a max. 55 méteres tömlőhossz nem elég, kifejlesztettük az XB100-at, amely 
akkumulátorral működik. Ez a modell egyetlen tömlővel van felszerelve, ezért 100 méteres tömlőt tudunk 
kínálni ugyanazon a tömlőhengeren. Az üzemidő teljesen feltöltött akkumulátorral 12-14 óra. Ha extra akku-
mulátorcsomagot választ, a működési idő akár 25-30 óra is lehet.

Technikai adatok:
Méretek 110 x 67,5* x 160 cm

Súly 285 kg

Energia igény 230 V**

Áramerősség 6 amp**

Vízfogyasztás Min. 25 / maks. 40 l/m

Max. víznyomás 200 bar

Nagynyomású szivattyú Külső  

Max. víz hőmérséklet 60˚ C

*) 59 cm speciális kerekekkel és csak 52 cm az XS100 model esetében

**) XB100 = akkumulátoros verziónál 

Az X100 modellek
A ProCleaner X100 egy erős, rugalmas és megbízható mosóro-
bot a sertésólak túlnyomó többségének tisztítására. A gép 
felépítése egyszerű, de egy hatékony, csúcstechnológiás 
mosórobotnak ad otthont, amely a legnagyobb feladatokkal is 
megbírkózik.

A gép mindkét oldalán ultrahang érzékelővel rendelkezik, amely 
biztosítja, hogy a gép leálljon, ha falhoz ér.

A ProCleaner X100 programozható áztatási program és több-
féle mosás futtatására is.

A gép a meglévő nagynyomású rendszeren keresztül csatla-
kozik, és minimum 25 liter/perc vízmennyiséget igényel.  

1800 l/h minimum - 475 GPH (USA) minimum
10 Amp - 230V - 50 Hz

200 bar max - 2900 psi max
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