
Robot do stájí pro drůbež



Unikátní mycí robot pro větší stáje

ProCleaner P200 

Výkonný a spolehlivý mycí robot pro použití  
ve stájích pro drůbež.

ProCleaner P200 je revoluční zařízení pro mytí stájí pro drůbež. 
Vůbec poprvé je na trhu výkonný a spolehlivý robot, který usnadní 
náročné ruční čištění.

Mycí robot se zaměřuje na smývání stropů, štítových a bočních stěn.
Dynamický střídavý úhel čištění zajišťuje, že robot může obejít 
šikmé nosníky a překážky, a vestavěná vyrovnávací nádrž zajišťuje 
optimální průtok při mytí.

ProCleaner P200 je konstruován jako “přívěs”, který je dovezen na 
jeden konec stáje. Jakmile mycí robot automaticky spustí mytí stěn a 
stropů, začne se pomocí speciálně konstruovaného navijáku hadice 
vracet do výchozí polohy na druhém konci stáje.

ProCleaner P200 je vyroben ze žárově zinkované a nerezové oceli a 
jeho silný rám s pevnými koly je určen pro náročné čistící práce.

Velmi účinný vzorec mytí

Nahoře
Vyrovnávací trn zajišťuje 

rovnoměrné rozprostření navíjené 
hadice

Dole
Vyrovnávací nádrž, 400 litrů



Specifikace

ProCleaner P200
•  12 metrů dlouhý vodní paprsek 

 Se speciálně vyvinutou tryskou může ProCleaner P200 mýt naplno až 
 do vzdálenosti 12 metrů a při úhlu 360°, takže lze vyčistit stropy, stěny i 
 podlahy.

•  Délka hadice 130 metrů 
 S délkou hadice až 130 metrů lze ProCleaner P200 použít i v dlouhých 
 stájích pro drůbež.

 
•  Regulace rychlosti a dynamický úhel mytí 

 Nastavení rychlosti a mycích úhlů zajišťují, že ProCleaner P200 může být   
 naprogramován pro co nejefektivnější mytí stropů, štítových i bočních stěn  
 v každé stáji.  

•  Dotykový displej pro snadné nastavení 
 Díky vestavěné dotykové obrazovce je ProCleaner P200 snadno použitelný  
 a nastavitelný tak, aby byl vhodný pro většinu typů otevřených stájí.

 
•  Vyrovnávací nádrž a automatické navíjení hadice 

 Vestavěná vyrovnávací nádrž s objemem 400 litrů zajišťuje optimální   
 průtok a automatické navíjení hadic znamená, že s mycím robotem   
 není potřeba manipulovat, dokud nedokončí veškerou těžkou práci.
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