
ROBOTİK ZEMİN TEMİZLİĞİ

DAHA İYİYE  
ÖZGÜRLEŞİN

Nilfisk Robotik Zemin Temizliği



Akıllı temizlikte  
yeni bir çağa başlayın

Nilfisk robotik zemin temizleme çözümleri ile daha  
etkili, daha hızlı ve daha tutarlı temizlik yapın. Yüksek 
performansa sahip mekanik zemin temizleme makinesine 
3D, 2D, kızılötesi ve derinlik sensörleri ekleyerek, zemin 
temizliğindeki çıtayı daha yukarı taşıdık.

Zemin temizleme ekipmanlarındaki yüz yıllık tecrübemizi, 
günümüzün en ileri seviyesindeki robotik teknoloji ile 
birleştirdik. Devrim yaratan yeni nesil robotik çözümleri-
miz, dünyanın en akıllı temizlik çözümlerini sizler ile 
buluşturma noktasında kararlılığımızı göstermektedir.

Gözetime ihtiyaç duymadan otonom bir şekilde temizlik 
yapabilen çözümlerimiz ile temizlik görevlileri zemin 
temizleme işini gözü kapalı bize emanet edebilirler ve 
daha kritik temizlik işlerine yoğunlaşabilirler.





NILFISK LIBERTY SC50

En karmaşık alanlarda bile 
yeterince dikkatli ve çevik çalışır

Carnegie Robotik tarafından tasarlanan, tam otonom  
bir şekilde çalışabilen, güvenlik sertifikalı ve her defasında 
aynı temizlik sonuçlarını verebilen Nilfisk Liberty SC50, 
temizlik personelinin zemin temizliğine kıyasla insan 
gücüne daha fazla ihtiyaç duyulan görevlere yoğunlaş-
masına sağlar.

– Kendini kanıtlamış Nilfisk zemin otomatı platformu ile 
daha üst seviye temizlik sonuçları

– Fill-In modu ile neredeyse temizlenmemiş tek bir nokta 
bile kalmaz

– Robotik güvenlik standartlarına karşı üçüncü partiler 
tarafından sertifikalandırılmıştır (CSI/ANSI 336)

– Boyutları sayesinde manevra kabiliyeti yüksek, 6 saate 
kadar akü çalışma süresi

– Kolay anlaşılabilir, programlanabilir ve uzaktan 
güncellemeleri yapılabilir



NILFISK LIBERTY SC60

Daha geniş alanların temizliği  
için daha büyük çözümler

Brain Corp’un güçlü ve dünyada en yaygın kullanılan 
BrainOS® işletim sistemi temel alınarak tasarlanmıştır 
- yüksek performanslı Liberty SC60 aynı zamanda pazarın 
en geniş fırça çapına ve uzun çalışma süresine sahiptir.

Geniş tank hazneleri ile büyük alanların temizliği için 
idealdir. SC60 bir Liberty çözümü olduğu için, üst düzey 
programlama yeteneği ile temizlik görevlisinin alanda  
tek bir temizlik yapması, işin geri kalanını onun yapması 
için yeterli.

– Sınıfında en iyi verimlilik ve çalışma süresi değerleri

– BrainOS’a sahip diğer robotik makinelere kıyasla daha 
geniş fırça çapı

– Temizlik yolu boyunca güvenebileceğiniz nesne 
algılama özelliği

– Robotik güvenlik standartları ile uyumlu

– Kullanımı basit tuşları ve ekranı ile hızlı kurulum ve 
adaptasyon

– Düzenli, bulut sistemi üzerinden yapılan güncellemeler 
ile sunulan değeri sürekli hale getirir



Sizi hedeflerinize 
taşıyacak esnek akıllı 

temizlik çözümleri

Farklı ihtiyaçlara yönelik farklı olarak tasarlanmış bu iki 
çözüm sayesinde temizlenecek alanın kompleksliğine, 
zaman kısıtına, bütçesine uygun olan Nilfisk robotik 

zemin temizleme makinesi seçilebilir.

İHTİYACA GÖRE AYARLANABİLEN TEMİZLİK



Fark yaratan temizlik modları:

CopyCat™ modu ile temizlenecek alanın, öncesinde makineye öğrettiğiniz 
şekilde temizlenmesini sağlayın. Liberty’ye nereye ve nasıl hareket edeceğini 
önceden ona öğretin.

Fill-In (Liberty SC50) modu ile robotik temizlikte hızlı bir haritalama yapın. 
Temizlenecek alanının çevresini bir kez siz temizleyin ve geriye kalan iç 
kısımları SC50 herhangi bir yardıma ihtiyaç duymaksızın kendi doldursun.

Multi-Plan (Liberty SC60) modu ile altı adede kadar farklı temizlik planı 
atayabilirsiniz. Bir iş bittiğinde, SC60 diğer işe başlar ve üretkenliği sağlar.

Manuel mod ile otonom temizliğin dışında kalan alanları ve temizlik bölgeleri 
arasındaki geçişi makineyi manuel kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.



UYGULAMALAR



Dünyada yapılan temizlik 
yeniden şekilleniyor

Görevlerin hiç olmadığı kadar zorlayıcı olduğu bir sektör, Nilfisk Robotik  
zemin temizleme çözümleri temizlik firmalarına en tutarlı ve güvenilir temizlik 
sonuçlarını sağlar.

Hangi Liberty modelini seçmiş olursanız olun, daha kısa sürede daha çok temizli-
ğin yapılmasından ve işçilik maliyetlerini düşüreceğinizden emin olabilirsiniz. 
Ayrıca farklı tesislere adapte olabilen ve kullanımı oldukça basit bir çözüme 
sahip olacaksınız.

Temizlik Firmaları

Temizlenecek alanın yapısı her ne kadar kompleks veya karmaşık olursa olsun, 
Liberty SC50 ve SC60 farklı temizlik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatılmıştır.

İster dar bir koridorda, ister geniş bir alanda temizlik yapacak olun, Liberty 
çözümleri ilgili alanı en hızlı ve etkili şekilde temizlemenizi sağlar. Ve bunu her 
gün yapar.

Süpermarketler, 
alışveriş merkezleri, 
ve havaalanları

İnsan trafiğinin ve hareketin en yoğun olduğu alanlar da aynı şekilde etkili ve 
güvenli bir temizlik çözümüne ihtiyaç duymaktadır.

Tesisinizin boyutu her ne olursa olsun, Liberty SC60 çalışma ortamınızın temiz, 
kuru ve her saat kullanıma hazır olmasını sağlar. Gece karanlığında veya güneş 
ışığında, ihtiyacınız olan her saatte çalışabilir.

Hijyenin ve güvenliğin oldukça öncelikli olduğu alanlarda, öğrenciler, öğretmenler, 
hastalar ve sağlık personelleri için Liberty çözümleri en zorlu görevleri halleder ve 
beklentilerin üzerine çıkar.

Okul ve hastanelerde SC50 ve SC60’a temizlik sonuçları anlamında güvenebilir-
siniz. Otonom çözümlerimiz, her gün aynı standartta ve aynı zamanda yapılan 
temizliği size sunar.

Depolar, lojistik,  
ve hafif endüstri

Sağlık kurumları  
ve eğitim kurumları



Sizlerin başarısını en akıllı 
biçimde destekliyoruz

NILFISK TEKNİK SERVİS

Makinelerin sürekli olarak çalışır vaziyette olmasını sağlamak üst 
düzey teknik servis katkısı gerektirir. Nilfisk teknik servis otonom 
çözümünüzün en iyi halde çalışması için gereken desteği size 
sunar. İşin özü, makinenin ortaya çıkmasında büyük katkısı olan 

kişilerden daha çok bu makineleri kim bilebilir?

Performansın ve 
verilerin raporlanması 
için dijital uygulamalar

Dünyanın her 
köşesinden 24 – 48 
saat içerisinde dönüş

Devamlı olarak veri akışı ile 
makinenin arızadan dolayı 

kapalı kaldığı süreler kısaltılır

Kapsamlı hizmetlerin 
dahil olduğu full 
servis paketleri

Nilfisk tarafından 
sertifikalanmış yetenekli 

teknisyen kadrosu

Bakım ve  
tamiratlar, tesis  

ziyaretleri bedelsiz



800 75K 125K
TEKNİSYENİMİZ MÜŞTERİMİZ MAKİNEMİZ



Nilfisk profesyonel temizlik ekipmanlarında 
dünyanın önde gelen üreticilerinden bir 
tanesidir. 110 yıldan fazla bir sürede  
edindiğimiz tecrübe, üst seviye kaliteye 
sahip dayanıklı ürünler, çalışma ortamınızın 
daha güvenli, temiz ve üretken olmasını 
sağlar. Yıllardır milyonlarca firmanın ve ev  
tipi kullanımın tercihi olan çözümlerimiz  
40’dan fazla ülkede kendi satış şirketlerimiz 
ile sizlere ulaşmaktadır. 100’den fazla 
ülkede ise ek distribütörler ile mevcudiyeti-
mizi sürdürmekteyiz. Daha fazlası için  
www.nilfisk.com.tr.

İşinizi daha akıllı hale getirecek akıllı 

temizliğe liderlik ediyoruz.

NILFISK 
HAKKINDA

Nilfisk Türkiye
Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı
Şehit sokak No:7 Ümraniye / İstanbul
www.nilfisk.com.tr
Telefon 0 216 275 76 00 23
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