
 

 

 

 

PROCLEANER X100 

O empregado silencioso 

A limpeza das instalações é um trabalho importante, mas não é divertido. E se um robô fizesse 
a maior parte do trabalho para si? 

O dia de trabalho começa com a retirada dos porcos dos compartimentos, mas esse local precisa 
ser limpo, antes que novos porcos entrem. Este processo normalmente requer muito trabalho 
manual, por 3-4 horas, e num ambiente de trabalho que não é saudável. 

Usando um robô, é possível ensopar e lavar essas instalações, até 80%. Para finalizar a limpeza, 
basta borrifar o sabão, enxaguar e depois desinfetar. 

Um robô de lavagem pode, portanto, proporcionar-lhe um melhor ambiente de trabalho, tornar 
mais horas de trabalho livres de tarefas e até mesmo fazer a lavagem à noite todos estão a 
descansar. 

 

 
Como funciona o Robot de Lavagem?  

O que limpa? 

O robô de lavagem é bem projetado para lavagem nos compartimentos de parto, desmame e 
finalização. Também pode ser usado noutros departamentos, dependendo do design e do 
posicionamento.  

O robô também tem a capacidade de encharcar o compartimento, antes de iniciar a lavagem 
principal.  

O robô é personalizado para cada cliente, por isso foi projetado para uso otimizado nos 
compartimentos específicos do cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Características: 

 As características do robô são simples, eficientes e confiáveis. Isso é alcançado selecionando as 
principais funções da tecnologia moderna e combinando-as com um robô robusto.  

 

Programação:  

A programação do robô é muito simples. Selecione o programa e escolha como alguns 
parâmetros devem ser definidos. Há um número ilimitado de programas disponíveis para os 
diferentes tipos de compartimentos. Os programas são salvos, para que seja fácil encontrá-los 
novamente, para uso futuro.  

 

 

Especificações técnicas: 

 Dimensões (C x L x A): 110 x 69 * x 160 cm * Modelo especial até 61 cm.  
 Peso: 285 kg.  
 Fonte de alimentação: 220 V  
 Amp necessário: 6 amp. 
 Consumo de água: Mínimo 30 litros por minuto. 
 Pressão máxima da água: 200 Bar.  
 Bomba de alta pressão: Externa  
 Tempo estimado de lavagem para 30 metros com 5 m Profundidade em ambos os lados 

= 3-4 horas 
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