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“Kuinka helppoa laaja-alainen siivous voi olla?”
Meidän vastauksemme on Rex.

USKOMATTOMAN NOPEA

Vauhdikas Rex voi puhdistaa jopa 4032 m2 
tunnissa. Aivan niin, yhdessä tunnissa. Ja se 
jatkaa kuninkaallista puhdistustaan jopa 8-10 
tuntia tauotta tai toimii jatkuvasti helposti 
vaihdettavalla akullaan niin kauan kuin sinä 
haluat.

USKOMATTOMAN TARKKA

Kaikennäkevässä Rexissä on huipputarkka 
lidar, jonka alueen halkaisija on luokkansa 
paras, 200 metriä. Neljän syvyyskameran ja 
kolmen kaikuluotaimen ansiosta se tarjoaa 
kattavan ja monipuolisen konetietoisuuden, 
joka mahdollistaa Rexin tarkan liikkumisen ja 
parantaa turvallisuutta.

ERINOMAINEN KETTERYYS

Suuri pesuleveys, tiukka kääntöympyrä. Vain 2,5 
metrin kääntöympyrä mahdollistaa suurten tilojen 
puhdistamisen tehokkaasti ja liikkumisen kapeilla 
käytävillä ja kalustetuissa tiloissa.
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puhdistuspaine, sekä erittäin tehokas imujalka, 
mikä takaa kuivemman ja paremman 
puhdistuksen.

HELPPOKÄYTTÖINEN 

Ollakseen näinkin mahdikas kone Rex on 
suunniteltu helposti käsiteltäväksi. Rexin 
takaosassa olevalla suurella kosketusnäytöllä 
käyttäjät voivat ohjelmoida laitteen paikan 
päällä tai ohjata sitä manuaalisesti – tai 
yksinkertaisesti käyttää LionsClean-sovellusta 
matkapuhelimissaan! Kattavaan ja helppoon 
hallintaan on useita vaihtoehtoja.

AUTOMAATTINEN TELAKOINTI: 
ENSIMMÄISENÄ ISOJEN 
ROBOTTIPESURIEN JOUKOSSA

Rex on yksinkertaisesti kehittynein koskaan 
rakennettu puhdistusrobotti. Rex palaa jokaisen 
puhdistusjakson päätteeksi telakointiasemalleen, 
jossa Rex ladataan ja sen säiliöitä huolletaan 
automaattisella huuhtelulla ja vedenvaihdolla. 
Rexin automaattisessa telakointipisteessä 
on 140 litran talteenottosäiliö ja 140 litran 
puhdasvesisäiliö.
     
AUTOMAATTINEN PESUAINEEN ANNOSTELU 
JA VAAHDONPOISTOAINEEN SYÖTTÖ 
LIKAVESISÄILIÖÖN

Ensimmäisenä puhdistusrobottina Rexissä on 
automaattinen pesuaineen annostelu, jonka 
ansiosta pesutulos on optimaalinen. Sen lisäksi 
Rexissä on vaahdoneston syöttö likavesisäiliöön.

TEHOKAS PUHDISTUS

Rexissä on kaksi huipputehokasta 16 
tuuman harjaa tai laikkaa, joissa on peräti 
80 kilogramman alaspäinsuuntautuva 

Rex. 
Tinkimättömän tehokas 
ja helppokäyttöinen 
puhdistusrobotti. On aika 
kruunata uusi puhdistusmestari.



KUNINKAALLISEN MAHTAVA ILME

Vahva. Jämäkkä. Dynaaminen. 
Futuristinen. Ei ole toista 
puhdistusrobottia, joka näyttää tai 
toimii tällä tavalla.

LUOKKANSA JOHTAVA VALOTUTKA

Ylivoimainen 3D-lidar 200 metrin 
toimintasäteellä sekä 32 laseria 
takaavat paremman paikannuksen ja 
erinomaisen puhdistustarkkuuden.

SUURET SÄILIÖT

140 litran puhdasvesisäiliö ja 140 litran 
likavesisäiliö. 5l puhdistusainesäiliö ja 1l 
vaahdonestosäiliö.

YMPÄRISTÖN VALAISTUS (ETUOSA)

Vaikuttavat valot ja äänet korostavat 
kaunista muotoilua ja lisäävät tilan 
käyttäjien turvallisuutta.

HUIPPUTEHOKKAAT, LEVEÄT HARJAT

Kaksi 16 tuuman harjaa tai vetoalustaa, 
joiden leveys on yhteensä 81 cm  
—poikkeuksellista luokassaan— ja 
jotka antavat peräti 80 kilogramman 
harjapaineen.

OMINAISUUDET
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TEHOKKAAT IMUKUMIT

Primothane-imukumeilla saadaan 
kuiva pesutulos, koska kaikki 
lattiasta irrotettu lika saadaan 
kerättyä likavesisäiliöön.

HELPPOKÄYTTÖINEN  
KOSKETUSNÄYTTÖ

Teräväpiirtoinen kosketusnäyttö ja 
intuitiiviset manuaalisäädöt.

KESTÄVÄ RAKENNE

Korkealaatuisista materiaaleista 
valmistettu suuri ja vahva Rex 
on suunniteltu kestäväksi ja 
tehokkaaksi.

AUTOMAATTINEN  
TELAKOINTIASEMA 

Lataa Rexin, täyttää 
puhdasvesisäiliön ja tyhjentää 
jäteveden samanaikaisesti.

USEITA OHJAUSTAPOJA

Hallitse kattavasti kolmella helpolla 
vaihtoehdolla: teräväpiirtoinen 
kosketusnäyttö, jonka ansiosta 
Rex voi toimia jopa ilman yhteyttä 
verkkoon, manuaalitila tai 
LionsClean-sovellus! 



TARKKUUS

REX

Esittelyssä kaikkitietävä, 
kaikennäkevä Rex. Rexissä on 
kattava, luokkansa johtava 
anturiverkosto, jossa on 
teräväpiirtotarkka, 200 metrin 
kantama, syvyyskameraverkko ja 
kaikuluotainanturit. Se puhdistaa ja 
paikantaa uskomattoman tarkasti 
ja välttää vaarat tehokkaasti 
edistyneellä aktiivisella esteen 
seurannalla. Lisäksi sen käyttö 
on huippuhelppoa manuaalisten 
säätimien, kosketusnäytön tai 
LionsClean-sovelluksen tarjoamien 
hallintamahdollisuuksien ansiosta.

Teräväpiirtotarkka 
valotutka näkee 
hämmästyttävän 
tarkasti 200 metrin 
alueella. 

Valotutka 200 metrin halkaisijalla



REXIN TEKNISET TIEDOT

VALMIS VALMIS 
KOHTAAMAAN REXIN? KOHTAAMAAN REXIN? 

VARAA ESITTELYAIKA 
TÄNÄÄN  

   0207 313 313 (ark. 8:30-16:00)
tai palvelu@cc-tukku.com

Mitat: 1675 mm (P) * 870 mm (L) * 1473 mm (K)

Robotin paino puhdistuksen  
aikana: 689,5 kg

Maksimikaltevuus 
puhdistaessa: 6 astetta

Työleveys: 810 mm (2 x 16 tuumaa, harjat/vetoalustat)

Imujalan leveys: 950 mm

Harjapaine: 40 – 80 kg

Suurin puhdistus- ja 
kuljetusnopeus: Puhdistus: 1,4 m/s / kuljetus: 0,7 m/s

Puhdasvesi- ja likavesisäiliö: 140 l / 140 l

Pesuainesäiliö: 5 l

Kääntösäde: 2,5 m

Akku: 36 V AGM 300 Ah (6 x 6 V)

Toiminta-aika: 8 – 10 h

Latausaika: 8 h

Ääni: 65 dB

Käyttö: Palkittu LionsClean-sovellus, manuaalinen 
tai kosketusnäyttö



OTA YHTEYTTÄ.
KOE REX TÄNÄÄN.

TEE TILAA KUNINKAALLE.

Forward. Thinking. Cleaning
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