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Til jouw warehouse naar een hoger plan!

Als manager van een logistiek bedrijf of warehouse herken je het vast: de druk om steeds 

efficiënter en productiever te werken. Wat als onze cleaning cobots je hierbij zouden kunnen 

helpen?

Jean Heybroek heeft een compleet assortiment autonome schrobmachines, veeg-machines en 

stofzuigers van Adlatus en Gaussian Robotics, toonaangevende merken op het gebied van cleaning 

cobotics. In deze brochure stellen we ze graag aan je voor.

Voordelen van onze cleaning cobots

• Sneller en efficiënter dan traditionele reinigingsmachines

• 24/7 inzetbaar

• 100% Veilig

• Communicatie met Building Management Systems

• Duurzaam

• Autonoom of handmatig te gebruiken

Meer rendement

Onze cleaning cobots vervangen de schoonmaker niet maar zijn juist speciaal ontwikkeld om 

medewerkers te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Door cobots in te zetten voor (vaak 

ergonomisch belastende) routinetaken krijgen jouw mensen meer tijd voor andere werkzaamheden. 

Ook kun je fors besparen op water en chemie. Zo richt jij jouw bedrijfsvoering optimaal in en behaal 

je een hoger rendement.

https://www.jeanheybroek.com/cleaning-cobotics/
https://www.jeanheybroek.com/reinigingstechniek/merken/adlatus/
https://www.jeanheybroek.com/reinigingstechniek/merken/gaussian-robotics/
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Schrob-/zuigrobots voor de logistiek

Onze autonome schrobmachines weten precies waar ze hebben schoongemaakt en waar ze nog moeten 

schoonmaken. De cobots herkennen obstakels, bewegende objecten of personen en rijden er behendig 

omheen. Hierdoor zijn ze vrijwel overal inzetbaar. Doordat elke robot is voorzien van 2D en 3D LiDAR

(Laser Detection and Ranging), camera’s en ultrasonische sensoren zijn ze bovendien zeer veilig in gebruik.

De machines laden zichzelf op, verschonen de watertank en zijn zeer zuinig met water en reinigings-

middelen. Ze hebben bovendien nauwelijks onderhoud nodig. 

Door middel van een report na elke reinigingstaak kunnen alle uitgevoerde schoonwerkzaamheden 

worden vastgelegd voor onderbouwing, facturatie, prestatiechecks of audits.

Installatie en gebruik van de cobots is zeer eenvoudig via het display op de machine. 

 Ecobot Scrubber 75
  • Tot 3000 m2/uur schrobben en zuigen

  • Werkt tot 5 uur op 1 acculading

  • Geheel autonoom

  • Ingebouwd fleet management systeem

  Meer informatie

 Ecobot Scrubber 75 PRO
  • Tot 3000 m2/uur schrobben en zuigen

  • Werkt tot 5 uur op 1 acculading

  • Geheel autonoom

  • Ingebouwd fleet management systeem

  • Millimeter wave radar (PRO)

  Meer informatie

 Adlatus CR700
  • Tot 1500 m2/uur schrobben en zuigen

  • Werkt tot 5 uur op 1 acculading

  • Geheel autonoom

  • Ingebouwd fleet management systeem

  Meer informatie

 Ecobot Scrubber 50+
  • Tot 1200 m2/uur schrobben en zuigen

  • Werkt tot 3 uur op 1 acculading

  • Geheel autonoom

  • Ingebouwd fleet management systeem

  Meer informatie 

https://www.jeanheybroek.com/cleaning-cobotics/
https://www.jeanheybroek.com/reinigingstechniek/producten/ecobot-75/
https://www.jeanheybroek.com/reinigingstechniek/producten/ecobot-75/
https://www.jeanheybroek.com/reinigingstechniek/producten/ecobot-scrubber-75-pro/
https://www.jeanheybroek.com/reinigingstechniek/producten/ecobot-scrubber-75-pro/
https://www.jeanheybroek.com/reinigingstechniek/producten/adlatus-cr-700-schoonmaakrobot/
https://www.jeanheybroek.com/reinigingstechniek/producten/adlatus-cr-700-schoonmaakrobot/
https://www.jeanheybroek.com/reinigingstechniek/producten/ecobot-50/
https://www.jeanheybroek.com/reinigingstechniek/producten/ecobot-50/
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Veeg-/zuigrobots voor de logistiek

Begin 2021 hadden wij een primeur in Nederland met de introductie van de allereerste 

volledige autonome veegmachine: de Sweeper 111. 

De Sweeper 111 heeft een automatisch hoogdump systeem en laadt zichzelf op. Door het zeer geavanceerde 

navigatiesysteem is de veegrobot overal veilig inzetbaar, ook op plekken met veel verkeer. Geschikt voor 

binnen en buiten en ideaal voor reiniging van logistieke centra of warehouses. Onze autonome veeg- en 

stofzuigmachines zijn zeer onderhoudsarm.

Installatie van de veeg- en stofzuigrobots is uiterst simpel: door middel van scannen met de robot brengt 

u de omgeving snel in kaart. 

Ook de bediening is zeer eenvoudig via het display op de machine.

 Ecobot Sweeper 111
  • Verwijdert stof en vuil in één arbeidsgang

  • Tot 4000 m2/uur vegen en zuigen

  • Werkt tot 5 uur op 1 acculading

  • Geheel autonoom

  • Ingebouwd fleet management systeem

  • Voor binnen en buiten

  Meer informatie

Stofzuiger robots

 Ecobot Vacuum 40
  • Verwijdert stof en vuil in één arbeidsgang

  • Tot 1200 m2/uur zuigen

  • Werkt tot 2 uur op 1 acculading

  • Geheel autonoom

  • Ingebouwd fleet management systeem

  Meer informatie

https://www.jeanheybroek.com/cleaning-cobotics/
https://www.jeanheybroek.com/reinigingstechniek/producten/ecobot-sweeper-111/
https://www.jeanheybroek.com/reinigingstechniek/producten/ecobot-sweeper-111/
https://www.jeanheybroek.com/reinigingstechniek/producten/ecobot-40/
https://www.jeanheybroek.com/reinigingstechniek/producten/ecobot-40/
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Plan een gratis sitecheck!

Wil jij ook efficiënter werken en je operationele kosten verlagen? Plan dan een gratis sitecheck bij jou op 

locatie. Je krijgt dan van ons een vrijblijvend advies dat helemaal is afgestemd op jouw wensen. 

Jean Heybroek Cleaning Cobotics

• 100% autonome schrob-/veeg-/zuigmachines

• Lagere bedrijfskosten

• Maximaal resultaat

• Meer dan 100 tevreden klanten

 030 – 639 46 11  

 jeanheybroek.com/cleaning-cobotics

Plan sitecheck

https://www.jeanheybroek.com/cleaning-cobotics/
http://www.jeanheybroek.com/cleaning-cobotics
https://www.jeanheybroek.com/plan-een-gratis-sitecheck/
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