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2000UPPTÄCK -  PRODUKTIVITET

UTAN FLER ARBETSTIMMAR

Teknologi som 
underlättar 
arbetsinsatsen



Under 2015 förvärvade Diversey Intellibot, ett företag som specialiserat sig på robotrengöring i 
mer än 30 år. På mindre än 2 år utvecklade TASKI och Intellibot en toppmodern robotstädmaskin 
baserad dels på TASKI-teknologi och även Intellibot-robotteknik. Idag leder TASKI Intellibot 
utvecklingen av robotteknik genom att ta det bästa av båda världarna: TASKI SWINGOBOT 2000. 

TASKI SWINGOBOT 2000 hjälper dig med:
• Effektivare rengöring av golvytan
• Ökad produktivitet
•

•

Hanterar risker genom att säkerställa och loggar den dagliga aktiviteten .
Differentiera din verksamhet genom innovativa lösningar

• Lyfter dig och din verksamhet till en högre nivå

SKI 

Förbättrad rengörings-prestanda
Medan TASKI SWINGOBOT 2000 tar hand om ditt golv kan din städpersonal få extra tid på 
sitt schema för att ta hand om andra uppgifter bättre än någonsin.                                                             
Du kan nu optimera de välkända effekterna från Sinner's Cirkel.

Ökar produktviten i hela byggnaden 
TASKI SWINGOBOT 2000 är rätt partner som hjälper dig att få ut mer med mindre personal.    
I tider som dessa när vinsten som levereras ses som högsta prioritet för alla.
TASKI SWINGOBOT 2000 högre produktivitet utan att äventyra någon av dina nuvarande 
rengöringsuppgifter.

Hanterar risker genom att säkerställa och logga den dagliga driften 
TASKI SWINGOBOT 2000 läser in varje golvyta från dag 1 och kan upprepa uppgifterna varje  dag 
efter det programerade schemat. 
Nya medarbetare behöver ytterst lite träning när maskinen är konfigruerad. 
Personalen kan också få detaljerade molnbaserade rapporter med Intelli-Trak och IntelliTrail, 
integrerade delar av plattformen Diversey Internet of Clean (IoC)R

Differentiera din verksamhet med att anta en innovativ lösning
Med robotrengöring har vi sett kunder le i korridorer och att barn har roligt runt våra 
TASKI Intellibot-maskiner i köpcentra. 
Lokalvårdarna upplever mindre stress och fysik belastning när arbetsuppgifter är klara. TASKI 
SWINGOBOT 2000 och resten av TASKI Intellibot-sortimentet fortsätter att skapa nya dimensioner 
och för bättrar kvaliteten i anläggning och för deras besökare.

Ta med din personal till en högre nivå av städning
I den digitala tidsåldern driver Generation Y vägen till en mer avancerad rengöring med hantering av 
moderna tekniska lösningar på objekten. 
Framtida generationer kommer att bli ännu bättre. 
TASKI SWINGOBOT 2000 kommer att utveckla lokalvårdarna för mer avancerade arbetsuppgifter 
som diffrentierar dem från traditionella lokalvårdare.

Tidigare

Nu
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Är den enkel att hantera ?
Den intuitivitet av pekskärmen gör lärandeprocessen lätt och bekväm.  
När det gäller att förbereda maskinen och det dagliga underhållet, är  TASKI 
SWINGOBOT 2000  mycket lik hur en traditionell maskin fungerar. I autonomt läge har 
maskinen både manuella och avancerade anpassade alternativ.

Fokus på teknologi

TASKI SWINGOBOT 2000 fungerar med hjälp av sonar, 2D LIDAR, trycksensorer och golv 
sensorer. Dessa sensorer arbetar i tillsammans med robotens mjukvara. Programvaran tar 
emot push-meddelanden från Intelli-Trak-systemet . Allt är programmerat för om olyckan är 
framme, kommer robotten att stanna så snabbt om någon förändring i dess arbetsmiljö 
upptäcks. Maskinen undviker effektivt alla hinder som kommer i dess väg.  

Utrustad med ett stort antal olika intelligenta lösningar
• IntelliTrail (standard): Ett intelligent telemetrisystem (del av vår IoC-plattform) gör att

du kan hantera din TASKI SWINGOBOT 2000-maskinpark tillsammans med resten
av din maskiner.

•  Intelli-Trak (standard): Skapar varningar och rapporter för att förbättra dina dagliga
verksamhet.

•  IntelliDose (standard): Kemikalier i en påsförpackning som gör det möjligt att
rengöra upp till 45.000 kvm med endast 1,5 l rengöringsmedel

•  IntelliFlow (standard): Hastighets anpassad vattendoseringssystem, du kan köra
mycket längre på en enda vattentank.

•  IntelliControl (tillval): Gör att du kan ha kontroll på maskinen på distans om du
befinner dig långt ifrån maskinens plats.

• IntelliPad (tillval): Reducera förbrukningen av rondeller upp till  70%

TASKI SWINGOBOT 2000 kundupplevelser skiljer sig markant 
från vår tidigare robot SWINGOBOT 1650
“  Våra kunder påtalar att vi är rätt på spår när det gäller att erbjuda nya lösningar."
Hans Bendik Eriksen, ISS, Norway

“ Att ha en rengöringsrobot tillsammans med sina kollegor gör dagen mycket enklare.” 
Mehnaz Palani, ISS, Olso Airport

“  TASKI Intellibot utför de tråkiga momenten medan personalen kan fokusera på mer 
komplexa och värdefulla uppgifter. 
 Sander Haas, Asito, Netherlands

“ Lokalvårdarna kan utföra fler arbets uppgifter på en kortare tid.” 
Lowie Swinkels, Student, Koning Willem I Collegue

“ Det handlar inte bara om en teknik, det är också TASKI Intellibot-supporten du får.“ 
William Dillon, Upper Merion School District, United States

Kombimaskinskörning är bara början
Förutom TASKI SWINGOBOT 2000  innehåller  TASKI Intellibot-serien även TASKI 
AEROBOT 1850, en autonom dammsugare avsedd för stora mattytor och TASKI 
DUOBOT 1850 med dubbelcylindrisk borsteknik för grovstädning en såkallad skur/
sopmaskin allt i ett steg!
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Vi är den ledande leverantören av 
smarta, hållbara lösningar för rengöring 
och hygien.
Genom integrationen av nya tekniskt 
aktiverade tjänster och system driver 
våra lösningar ökad produktivitet för att 
slutligen förbättra användarupplevelsen.
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