
1

ADLATUS CR700
Volledig geautomatiseerd schoonmaakrobot systeem
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INNOVATIE, EXPERTISE & KWALITEIT 

Ontworpen om u te dienen…

dat is de missie van ADLATUS Robotics.

De digitalisering en globalisering versnellen de verandering in de 
dienstverlenende sector met betrekking tot facility management en 
vragen om innovatieve oplossingen vanuit de markt. ADLATUS on-
dersteund deze verandering en ontwikkeld autonome, professionele 
Service Robots. 

Adlatus is Latijns voor assistent. Dit is tevens de filosofie van Adlatus 
Robotics. We willen bedrijven een assistent bieden die hun terzijde 
staat en in staat is taken zelfstandig uit te voe ren. Onze assistenten 
moe ten het leven en werk makkelijker maken en u te ondersteunen 
als een collega. De professionele service robots zijn ontworpen om 
zich aan te passen aan hun omgeving en in staat zijn om verschillen-
de taken uit te voe ren waar nodig.  

ADLATUS Robotics ontwikkeld, produceert en distribueert service 
robots en wij bieden onze klanten complete oplossingen, inclusief 
advies, inbedrijfstelling, training en service. 

…dit zijn onze sterke punten in de ontwikkeling en implementatie van 
autonome service robots. 

Afgezien van planning en ingebruikname staat er een competent 
team ter beschikking om de eenvoudige bediening te garanderen 
van onze service robots.  

Onze medewerkers hebben voor het merendeel langer dan 20 jaar 
ervaring in robotisering en zijn goe d bekend met klant behoe ftes voor 
autonome robots. Daardoor zijn we in staat om succesvol innovatieve 
oplossingen te implementeren op basis van de allerlaatste technolo-
gieën.

De finale assemblage van onze service robots vindt plaats in onze 
productielocatie in Ulm / Baden Württemberg. Hierbij vinden wij het 
erg belangrijk dat er hoogwaardige componenten worden gebruikt 
en wordt gewerkt met gekwalificeerde professionele medewerkers. 

MISSIE

D E S I G N E D  T O  S E R V E …
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D E S I G N E D  T O  S E R V E …

Kosten besparing, het faciliteren van werk, kwaliteitsverbetering, du-
urzaamheid, vooruitstrevendheid en marketing zijn voorbeelden van 
drijfveren van onze klanten om onze producten te gebruiken.    
RTS

Economie
De vermindering van personeelskosten door de afhankelijkheid van 
onregelmatigheid- en vakantietoeslagen en de onafhankelijkheid van 
bekwaam personeel kan significant de schoonmaak efficiëntie ver-
beteren. 

Duurzaamheid 
Lange termijn denken – verantwoordelijk handelen in de geest van 
partnerschap. Autonome service robots  zijn gezondheid bevorde-
rend, zij verlichten de last van monotoon en fysiek belastend werk en 
verhogen de veiligheid in de werkomgeving. 
Bronnen worden verantwoordelijk gebruikt – Bijvoorbeeld, het verb-
ruik water en reinigingsmiddel van de schoonmaak robot kan indivi-
dueel aangepast worden op de mate van de vervuiling. 

Transparantie 
Volledig geautomatiseerd loggen na elke inzet van de schoonmaak 
robot vereenvoudigen de documentatie en leggen de uitgevoerde 
service werkzaamheden vast voor facturatie doeleinden, prestatie-
checks of audits. Bijvoorbeeld de ADLATUS CR700 schoonmaakrobot 
creëert een gedetailleerd protocol van de ruimtes en intensiteit van 
reiniging. Een grafische gedetailleerde weergave laat expliciet zien 
wat wel en niet is schoongemaakt.       

Veiligheid
Er is geen kans dat de service robot kan botsen met mensen. De 
CR700 wacht of wijkt op tijd uit voor collega’s of andere aanwezigen. 
Een botsing is ook uitgesloten tijdens manueel gebruik.     
Het gebruik van onze autonome service robot kan veiligheidsissues 
verminderen en zelfs terroristische aanslagen mede helpen voorko-
men, door het minimaliseren van frequent wisselende en mogelijk 
niet grondig gecheckte externe medewerkers.  

Eenvoud
Het gebruik van de CR700 is simpel en intuïtief. Er kunnen programma’s 
voor de schoonmaak operator worden opgeslagen welke slechts 
“gestart” hoeven te worden. Na een korte instructie is iedereen in 
staat om dat te doen. Het starten is ook mogelijk vanaf een smartpho-
ne of tablet.  

Industrie 4.0
In een geautomatiseerde productie omgeving, kunnen de service 
robots worden geïntegreerd in het proces en communiceren met an-
dere geautomatiseerde systemen.  

Marketing & Identiteit
Naast alle bovengenoemde voordelen, kunnen onze autonome ser-
vice robots uw gebouw(en) en zelfs de identiteit van uw bedrijf op 
een positieve manier onderscheiden, door verhoging van uw imago 
als trend zettende en innovatieve leider in uw industrie.   

VOORDELEN VOOR ONZE KLANTEN



4

VOLLEDIG GEAUTOMATISEERDE SCHOONMAAKROBOT 

A D L AT U S  C R 7 0 0

Met de ADLATUS CR700 hebben we een schoonmaakrobot ontwik-
keld welke operationeel is zonder dat de schoonmakers permanent 
hiermee bezig zijn. Het concept is gebaseerd op de expertise van 
een professionele schoonmaakmachine, geassocieerd met de reini-
gingsprestaties van een robot. Dit met het oogmerk om de hoogst 
haalbare kosten efficiëntie en meest optimale schoonmaakresultaten 
te behalen. 

Door de eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface van de CR700 
kan deze worden opgestart in drie stappen. Hierna kunnen de ge-
wenste schoon te maken ruimtes worden opgeslagen in het geheu-
gen van de robot. 

De gebruikers interface van de CR700 is intuïtief ontworpen, zodat de 
robot eenvoudig gestart kan worden door de schoonmaak opera-
tor.  Dagelijks terugkomende schoonmaaktaken als ook individuele  
instructies voor de schoonmaakrobot zijn mogelijk. Voor een sponta-
ne reiniging, kan de robot ook eenvoudig manueel bediend worden.      

Indien de batterijen van de ADLATUS CR700 weer opgeladen dienen 
te worden, het schone water nagevuld of het vuile water geloosd moet 
worden, rijdt de ADLATUS CR700 zelfstandig naar zijn servicestation, 
waar deze weer kan worden voorzien van alle noodzakelijkheden.

1. Importeer de lay-out van het 
 gebouw

2. Markeer belangrijke hoeken 3. Bepaal de schoon te maken  
 ruimtes 

Foto: Pablo Castagnola



5

DE TECHNISCHE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

A D L AT U S  C R 7 0 0

Tweevoudig gebruik
Meestal zal de ADLATUS CR 700 geheel autonoom opereren.  Er kan 
ook voor een manuele modus worden gekozen.   
Indien een plek onverwachts dient te worden schoongemaakt, kan 
de robot opdracht gegeven worden via een tablet of smartphone om  
automatisch een lokale plek te reinigen of men kan kiezen om de plek 
in de manuele modus te reinigen. Wij noemen dit „tweevoudig gebruik“! 

Navigatie
Het geavanceerde navigatie systeem van de Adlatus CR700 voorziet 
in betrouwbare inzet in complexe omgevingen.
Door de krachtige sensoren en intelligente proces technologie 
van de data afkomstig van deze sensoren, is het mogelijk om op  
betrouwbare wijze objecten vats te leggen welke zeer lastig te  
detecteren zijn zoals mensen of hangende objecten. Afhankelijk 
van de omgeving / de structuur van het gebouw, kunnen variabele  
manieren van benadering en navigatie worden geselecteerd.
Eén locatiemethodiek wordt gebruikt in objecten met veel vaste 
obstakels, zoals muren en planken, zonder gebruik van kunstmatige 
oriëntatiepunten. De andere locatiemethodiek wordt gebruikt in om-
gevingen met sterk variërende obstakels en met een paar statische  
structuren. Voor dit doeleinde, worden kunstmatige oriëntatiepunten 
geïnstalleerd in het object. 

Gebruikers interface 
Met de eenvoudige en gebruiksvriendelijke bedienings-interface, 
kan de ADLATUS CR700 worden opgestart door de schoonmaak- 
operator zonder complicaties. Naar keuze met het touchscreen dis-
play direct op de robot zelf of op afstand vanaf een mobiel apparaat 
zoals een tablet of smartphone. 

Servicestation
Indien de batterij lading uitgeput is, de vuilwater tank vol of de 
schoonwater tank leeg is, zal de ADLATUS  CR700 autonoom gaan zo-
eken naar zijn service station en zichzelf  her bevoorraden. Dit maakt 
volledige autonome operatie mogelijk gedurende een langere tijd.        

Connectiviteit en documentatie 
De ADLATUS CR700 biedt een veelheid aan opties tot communicatie 
met zijn gebruikers, de infrastructuur en in het tijdperk van “Internet 
of Things”, met andere objecten in zijn omgeving.   
Zo kan de Adlatus communiceren met zijn gebruikers zelfs als zij  
buiten bereik zijn en stuurt hen automatische gecreëerde schoon-
maak rapportages. 
De robot kan tevens door de gebruiker worden opgedragen via een 
smartphone of tablet, om een lokale plek schoon te maken, zonder 
dat de gebruiker eerst op zoek moet naar de robot in het gebouw en 
zonder de robot handmatig te moeten navigeren naar de schoon te 
maken locatie.    

Robuuste constructie, geschikt voor industrieel gebruik
Onze service robots kenmerken zich door hun robuuste constructie 
en zijn ontworpen voor continue gebruik. Er worden hoogwaardige  
componenten gebruikt zoals roestvrij stalen elementen en onder-
houdsvrije motoren zonder koolborstels.  
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TECHNISCHE INFORMATIE 

Robot control Volledig geautomatiseerde systematische operatie.

Navigatie-sensoren  Laser, 3D Vision, versnellingssensoren, veiligheid sensoren

Gebruikers interface Ergonomische toe gang via “On-Board” Touchscreen display en 
 smartphone of tablet

Servicestation (optioneel)               Volledig geautomatiseerd voor batterij oplading, bijvullen van 
 schoonwater en afvoe r van vuilwater.  

Verbindingen Draadloos over WLAN,  toe gang tot operator informatie, 
                                               controle, rapportage en volledige geautomatiseerde documentatie

AFMETINGEN
Gewicht max. 300 kg
Breedte  755 mm
Lengte  1000 mm
Hoogte  980 mm

A D L AT U S  C R 7 0 0
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SCHOONMAAK UNIT  

Schrob breedte 700 mm

Zuigmond breedte  710 mm

Borstel rotatie snelheid  ca. 200 rpm, continue variabel 

Borstel type standaard adapter voor veel voorkomende 
 borstels en pad’ s

brush diameter 2 x 355 mm

Schoonwater capaciteit   120 l met volledig geautomatiseerd doseersysteem tijdens de reiniging en
   volledig geautomatiseerde bij- vulling bij het service station (optioneel)

Vuilwater capaciteit  68 l met volledige automatische afvoe r bij het service station (optioneel)

Chemie capaciteit  2 l met volledig geautomatiseerde dosering tijdens de reiniging

Technische wijzigingen en of fouten zijn zonder vermelding voorbehouden. 

Schoonmaaktijd 3–5 uur per batterij lading 
 afhankelijk van de batterij opties en reinigingsintensiteit

Oplaad tijd  3–8 uur afhankelijk van batterij en oplaadunit opties

Reinigingssnelheid 1,08 tot 2,88 km per uur

Reinigingscapaciteit 750–1500 m2 per uur, afhankelijk van de instellingen en reinigingsintensiteit

Applicatievoorbeeld  Met een gemiddelde inzet van 4 uur, kan de CR700      
                                   ongeveer 4.000–5.000 m2 per batterijlading reinigen.  
                                        Per dag inclusief her-lading van de batterijen is 8.000–10.000 m2 mogelijk   

A D L AT U S  C R 7 0 0

PRESTATIE
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ADLATUS Robotics GmbH

Nicolaus-Otto-Str. 4
D- 89079 Ulm

Germany

Tel: +49 731 / 964 278-0

info@adlatus-robotics.com 
www.adlatus-robotics.com

Facility Trade Group B.V. 

Paramariboweg 77
7333 PA Apeldoorn

Nederland

Tel: +31 (0)88 505 46 66

info@ftgroup.nl
www.facilitytradegroup.nl

Hoofdimporteur Nederland voor de facilitaire en institutionele markt:


