
DRC300

Aspirator robot
cu acumulatori LXT 18V

Funcție de mapare cu ajutorul senzorului  LiDAR (2D) și senzorului camerei.

Suprafața maximă de aspirat 600 m²

*cu 2 acumulatori BL1860B utilizați în paralel

Senzor
cameră

Senzor
LiDAR +



Ușor de întreținut

Moduri de funcționare

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.makita.cleanbotmanager

http://apps.apple.com/app/
id1557615107

Suprafața maximă
de curățat

Cu o singură încărcăre a acumulatorilor*

Funcționare continuă
cu o singură încărcare a acumulatorilor

600m2

Funcție de mapare

Dotat cu senzorul LiDAR (2D) și senzorul camerei video, aspiratorul poate 
mapa și memora camerele ce urmează să �e curățate.

Aplicație pentru smartphone 
Makita RoboPro DRC300

Istoricul curațării, precum data și ora, procentul curățării și alte informații 
pot fi afișate și salvate pentru a se ține o evidență.

Verificarea istoricului
Pot fi înregistrate până la 
15 operațiuni de curățare.

Zonele unde curățarea 
este interzisă pot fi 
specificate pe hartă
(până la 100 de zone).

Zona de curățare

Camera curățată sau 
modul de curățenie

Timpul în care camera 
a fost curățată

Dimensiunea 
zonei curățate

Procentul zonei
acoperite 
(numai la curățenia cu mapare)

Zona pe care 
aspiratorul a curățat-o

Traseul robotului

Zona de curățare

Senzor LiDAR
Scanează  și mapează în formă bidimensională 
camerele cu ajutorul unui dispozitiv cu laser rotativ.

Capacitate
recipient de praf

3L3 terenuri
de tenis

3 terenuri
de tenis

Mapare
Dotat cu un senzor LiDAR (2D) și un senzor de cameră 
video, aspiratorul poate mapa și memora camerele de  
curățat. Apoi, pe baza hărții, aspiratorul  poate urmări un 
traseu optim pentru o curățare eficientă.

Telecomandă

Buton oprire

Butoane acțiune

Buton start/stop

Buton sunet 
ON/OFF

Buton ventilator 
ON/OFF

Buton de start

Buton de schimbare

Curățare liberă

În acest mod, curățarea 
poate începe imediat fără să 
fie necesară o înregistrare 
prealabilă a camerei.

Datorită bazei plate și a periilor laterale 
detașabile fără să necesite utilizarea unui 
alt accesoriu.

Cutia colectoare se poate 
atașa/detașa prin partea de 
sus a aspiratorului.

Se transportă ușor cu 
ajutorul mânerului mare.

Structură cu două compartimente - unul pentru resturi 
mici, unul pentru resturi mari. Ideal pentru uz comercial.

Robotul aspiră resturile 
mici în compartimentul 
superior.

Peria principală adună 
resturile mari în 
compartimentul inferior.

 (Zona în care rata de acoperire poate 
fi de 95% sau mai mult)

*2 acumulatori BL1860B

240min
[cu 2 acumulatori BL1860B)

Resturi 
mici

Resturi mari

Perie principalăPerie principală

Perie lateralăPerie laterală

Buton lumini poziție

Întoarcere automată 
la locația inițială

Poate memora 
până la

5 camere
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Senzor cameră video
Scanează tavanele și pereții, memorează formele 
acestora și le corelează cu locația robotului pentru a 
spori precizia mapării.



Aspirator robot 

Viteză constantă
reglată electronic

Lumină de lucru

DRC300
Funcționare continuă (min)
Suprafață max. aspirată
Viteză maximă
Capacitate recipient praf
Dimensiuni (L x l x H)
Greutate netă

cu 2x BL1860B: 240
cu 2x BL1860B: 600 m²
0,3 m/sec
3 L
500 x 500 x 204 mm 
9,6 - 10,6 kg 

Bandă magnetică
Cod comandă: 191P18-9
Banda aplicată pe podea 
oprește aspiratorul să intre 
în zonele interzise.

Bandă dublu adezivă,
lungime 5 m.

Perie principală
Cod comandă: 191P22-8

Capac perie principală
Cod comandă: 191P24-4

Perii laterale
Cod comandă: 191P28-6

Filtru HEPA
Cod comandă: 191P31-7

Benzile de protecție se atașează pe marginile 
aspiratorului pentru a proteja obiectele din jur.

Benzi de protecție
Cod comandă: 191X35-7

Aspirator robot DRC300

Accesorii

Lumini poziție LED Senzor LiDAR

Senzor cameră

15 min

55 min

45 min

36 min

22 min

24 min

DC18RC DC18RD

30 min

130 min

110 min

90 min

60 min

45 min

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

BL1820B 2.0Ah

BL1830B  3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

Timpi de încărcareAspirator robot

DRC200

Panou de operare (a�șaj)

Indicator timp

Buton start/stop

Buton conexiune smartphone

Buton
schimbare mod

Lămpi nivel încărcare acumulatori

Buton setări

Butoane temporizare

Lampă conexiune 
smartphone

Lampă eroare Lampă întreținere 
�ltru

Lampă eroare 
perie

Lampă sunet Lampă ventilator 
vacuum

Lampă detectare 
margine

Lampă înregistrare 
cameră

Lămpi temporizare 
PORNIRE/OPRIRE
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Componența setului de livrare: 
DRC300Z: Telecomandă, baterii alcaline AAA (2 buc.), �ltru HEPA, 
perii de curăţare (191P28-6).
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