
Robot de limpeza inteligente
DRC200

Robot de limpeza inteligente Makita



Armazém

Com 2 baterias BL1850B, capacidade 
para limpar uma área de

=

Alimentado por 2 baterias Lítio-ion.
(Pode trabalhar com apenas 1 bateria de 18V.)

*aprox. 300m2 com 2 BL1830.

Apagar o ventilador
de aspiração

Modo “Aspiração + Escova giratória” para aspirar grãos pequenos e grandes

Quando aspira grãos de grande diâmetro,
com o ventilador de aspiração desligado...

Aprox.
2,5 pistas 
de ténis

*aprox. 500m2  com 2 BL1850B

Longo tempo de trabalho

Tempo de trabalho contínuo com uma bateria

Aprox. 200min
Alcatifa: aprox. 170min com 2 BL1850B

Aprox 120min
Alcatifa: aprox. 100min com 2 BL1830

*aprox. 1.000m2 con 2 BL1850B.

Modo “Apenas Escova rotativo” para aspirar grãos de grande diâmetro



Escovas laterais de recolha + Escova rotativa

Gaveta de pó com 2,5L de capacidade

Excelentes funções de limpeza muito 
úteis para aplicações comerciais

Equipado com um filtro de alta eficácia. 

Estrutura de dois compartimentos, um para grãos pequenos e outro para grãos 
grandes.

Escritório Loja Fábrica

As escovas laterais permitem limpar junto a paredes,
ao redor de obstáculos e em esquinas.

Poderosa escova rotativa
de ø50mm x 260mm

Gaveta com grande
capacidade.

O ventilador do aspirador 
aspira os grãos pequenos 
para o compartimento 
superior.

A poderosa escova recolhe 
os grãos grandes para o 
compartimento inferior. 

Grãos pequenos

Grãos grandes



Limpeza automática

Makita, Lda.

Pode aspirar automáticamente pó e sujidade.

Centro Empresarial Vale das Ervas, arm. C2 2615-187 
Alverca do Ribatejo Telf.: 219 936 750 Fax.: 219 574 991

2 modos de aspiração seleccionáveis Função de selecção da área a limpar
Modo padrão

Para limpar espaços amplos com poucos 
obstáculos.

Por exemplo, armazéns muito bem organi-
zados, corredores de grande tamanho, etc.

Para limpar espaços com uma grande 
quantidade de obstáculos.

Permite ao utilizador definir uma área de limpeza aplicando uma fita adesi-
va no chão para que o Robot de limpeza não passe.

•	Para localizar o Robot de limpeza após 
terminar o trabalho. (o Robot emite um 
aviso sonoro e a luz piloto pisca cada 
vez que pulse um botão do comando 
controlador).

•	Para inciar/terminar limpeza, etc.

Alcance de comunicação: 20m

Por exemplo, escritórios, etc.

Modo aleatório

Botão Modo

Botão temporizador

Equipamento de fácil manutenção

Baterias e carregadores

Botão aspirador Luz piloto

Botão aviso sonoro

Indicadores de bateria Botão ligar / desligar
Comando controlador sem cabos

Botão sensor de limites
para seleccionar os modos padrão ou aleatório.

para programar o início de trabalho entre 1, 3 ou 5 horas.
para ligar/desligar o ventilador de 
aspiração.

O Robot emite um aviso sonoro e
a luz piloto pisca durante a limpeza.

três níveis de volume podem ser
seleccionados incluindo modo silêncio.

Possibilidade de programar o Robot de limpeza para que 
começe a limpeza, por exemplo, ao final do dia, quando já não 
se encontra ninguém no escritório.

para ligar ou desligar o sensor de limites.

Área fora da 
área de limpeza 

definida

Área de limpeza

Fita adesiva
de marcação

Gaveta recolhe-pó: Escova de limpeza: Filtro de pó:

Fácil de montar/
desmontar a partir 
da parte superior 
do corpo do Robot.

Desmontável e 
lavável com água.

Totalmente lavável 
com água.

Carregador rápido
DC18RC

Carregador 2 portas
DC18RD

Com indicador de carga

BL1850B: 5,0Ah
BL1840B: 4,0Ah

Fita adesiva de marcação
(15 m)

SH00000231

Escovas laterais
SH00000231

Escova giratória
SH00000063

Escovas laterais
SH00000064

Filtro
SH00000213 Carregador

DC18SD

BL1820B: 2,0Ah
*Sem indicador de carga
BL1815N* BL1830*
BL1820*

Acessórios Robot de limpeza DRC200
Uso contínuo (min.)

Máx. área de limpeza

Máx. velocidade de trabalho
Capacidade da gaveta rec. pó
Dimensões
(C x L x Alt)
Peso

BL1850B x2: 200 min
BL1830B x2: 120 min
BL1850B x2: 500 m2

BL1830B x2: 300 m2

0,3 m/seg
2,5 L
460 x 460 x 180 mm

BL1850B x2: 7,3 Kg
BL1815N x2: 7,8 Kg


