Robotický čistič
DRC200

Inteligentný robotický čistič Makita

Sklad

Napájanie dvoma paralelne
zapojených 18 V batérií Li-ion

[Možnosť prevádzky aj s jednou batériou.]

S batériou BL1850B × 2 je možné
vyčistiť plochu

＝

Zhruba dva
a pol plochy
tenisového kurtu

Režim „vysávač plus výkonná kefa“ na zber malých aj hrubých nečistôt

*cca 500 m2 s BL1850B × 2
*cca 300m2 s BL1830B×2

Dlhý čas prevádzky

Zhruba 200
Koberec: cca 170 min

min
s BL1850B × 2

cca 120 min
Koberec: cca 100 min s BL1830B × 2
Nepretržitý čas prevádzky na jednu plne nabitú sadu batérií

Ak čistíte len od hrubých nečistôt,
s vypnutým ventilátorom vysávania...
Vypnutie ventilátora
vysávania

*cca 1000 m2
s BL1850B × 2

Režim „iba výkonná kefa“ iba na čistenie hrubých nečistôt
*pri hodnote pokrytia 80 %

Kancelária

Predajňa

Závod

Vynikajúce funkcie čistenia,
užitočné pri komerčných aplikáciách
Veľké bočné kefy + Veľká výkonná kefa
Bočné kefy umožňujú čistenie popri stenách,
v okolí prekážok alebo v úzkych rohoch
pri režime obrazec alebo pri náhodnom čistení.

ø 50mm × 260 mm veľká
výkonná rotačná kefa

Zásobník na prach
s kapacitou 2,5 l
Konštrukcia s dvoma priehradkami – jedna na malé n
nečistoty,
druhá na veľké
ké nečistoty – je ideálna na komerčné vy
využitie.
Ven
Ventilátor
vysávania
nasáva malé nečistoty
nasá
do h
hornej priehradky.

Malé nečistoty

Veľké nečistoty

Výkonná kefa zbiera
Výko
veľké nečistoty
veľk
do sspodnej priehradky.

Vynikajúci
vo svojej triede,
veľká kapacita
zásobníka
na prach

Vybavený veľmi účinným filtrom,
ktorý má rovnakú kvalitu ako filter
vysávačov značky Makita.

Automatické čistenie
Možnosť voľby dvoch režimov
odstraňovania prachu
Režim čistenia obrazec

Schopnosť automatickej prevádzky
na odstraňovanie prachu a nečistôt.

Funkcia nastavenia plochy
na čistenie

Náhodný režim čistenia

Plocha na čistenie
Priestor
mimo plochy
na čistenie

Na čistenie širokých priestranstiev
s malým množstvom prekážok.
Napríklad dobre organizované
sklady, dlhé chodby atď.

Páska na
vyznačenie
hranice

umožňuje užívateľovi stanoviť plochu na čistenie
tým, že na podlahu sa dá páska, ktorú čistiace
zariadenie nemôže prekročiť.

Na čistenie miest s mnohými
prekážkami. Napríklad
kancelárie atď.

Tlačidlo režim

Tlačidlo snímača okraja

Na výber medzi náhodným režimom a režimom obrazec

zapína alebo vypína snímač okraja

Ukazovatele
stavu batérie

Tlačidlo Štart / Stop

Bezdrôtové diaľkové ovládanie

na pravostranné
kazety a kazety
batérií

• Na nájdenie čistiaceho
zariadenia po ukončení čistenia
(čistiace zariadenie oznámi
svoju polohu zabzučaním
a LED svetlom po každom
zatlačení tlačidla na bezdrôtovom
diaľkovom ovládaní.)
• Pre ovládanie štart alebo stop atď.
• Komunikačný dosah: 20 m

Tlačidlo zapnutia časovača

Tlačidlo vysávania

Kontrolka

Umožňuje automatické spustenie po 1, 3 alebo po 5 hodinách

na zapnutie alebo vypnutie
ventilátora vysávania

Počas čistenia pípa bzučiak
a bliká kontrolka.

Na automatické čistenie prázdnych
kancelárií, skladov atď., (napríklad v noci)

Tlačidlo bzučiaka

Zásobník
na prach:

Výkonná kefa:

Páska na vytýčenie
hranice
(15m rolka)

Filter /
Zásobník
na prach

Snímateľná
a s možnosťou
umytia vodou

S možnosťou
upevnenia alebo
odobratia
od hornej strany
čistiaceho
zariadenia

Voliteľné

Je možné zvoliť tri úrovne hlasitosti
bzučiaka vrátane tichého režimu.

Úplne umývateľné
vodou

Výkonná kefa
Obj. číslo SH00000063

Obj. číslo
SH00000231(EU)

Kryt rotačnej kefy
Obj. číslo SH00000064

Bočné kefy
Obj. číslo
SH00000065

Filter
Obj. číslo SH00000213

Batéria / Nabíjačka

s indikátorom stavu batérie
BL1860B : 6.0Ah
BL1820B : 2.0Ah
BL1850B : 5.0Ah
*BL1815N : 1.5Ah
(*bez indikátora stavu
BL1840B : 4.0Ah
batérie)
BL1830B : 3.0Ah

Rýchla nabíjačka
DC18RC

Dvojportová rýchla
multinabíjačka

