
NYA GENERATIONENS 
STÄDROBOTAR

 
Helt autonoma städmaskiner
ECOBOT



Vi kan maskiner

Vad kan vi erbjuda?

Procurator och Supplies Direct har ett intimt samarbete kring såväl städrobotar som traditionella städmaskiner.  
Vi erbjuder både köp, leasing och funktionshyra av maskiner i olika storlekar och varianter från  
branschledande märken. Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för din organisation  
gällande allt från kalkylering till service.

Då vi har flera egna maskinagenturer och hanterar all distribution internt slipper du fördyrande  
mellanhänder. Vi har kapacitet och kunskap att förse er med rätt maskiner till rätt pris!
Vi har också egna serviceverkstäder där ni kan lämna in era städmaskiner för underhåll och reparation,  
om vi inte åker ut och reparerar på plats så klart.

Vill du ha professionell hjälp med tillgång till snabb support, löpande rådgivning angående förbättringar  
och effektiviseringar?

Välkommen!

 Ren kunskap

Vad kan vi om städrobotar?

Förlita dig på vår expertis och kunskap inom ämnet autonom golvrengöring!

Vi har en gedigen erfarenhet av städrobotar. Redan 1997(!) samarbetade vi med den första tillverkaren  
av autonoma kombiskurmaskiner. Sedan dess har vi hunnit skaffa oss all den kunskap som gör det möjligt för dig 
som kund att smidigt komma igång med en autonom lösning på din arbetsplats.

Vi är stolta över att nu kunna erbjuda det bredaste och mest intelligenta autonoma sortimentet på marknaden -  
Gausium ECOBOT från Gaussian Robotics.
Att vi har lika stor kunskap gällande traditionella städmaskiner och kan erbjuda alternativ underlättar.

Låt oss hjälpa till att kalkylera fram bäst alternativ för en bättre innemiljö med sänkt  
städkostnad och samtidiga miljöbesparingar.



2400 kvmTyst Autoladdning
Upp till 2400 kvm  

rengöring per laddning
Tyst drift

så låg som 55dB
Kan sopa så nära som  

2 cm från vägg med sidoborstar
Laddstation som  

tillval för automatisk  
laddning av batterier

Gausium ECOBOT Vacuum 40 är en pålitlig sopsug/dammsugare som passar i de flesta miljöer: hotell, kontor, 
skolor, idrottshallar, sjukhus, köpcentrum, butiker, industri/tillverkning, lager/logistikcenter etc. Lämplig för såväl 
hårda, halvhårda som textila golv.

Med det marknadsledande säkerhets- och navigationssystemet uppnås högsta rengöringsproduktivitet. 
Via Cloud Management har operatör, arbetsledare och kund möjlighet att få rapporter och granska  
körning när så önskas.

Med en helt autonom teknik uppnås snabb, enkel kartläggning och optimerade städbanor som  
sparar mycket tid.

3 i 1
Dammsugning, sopning  

och torrmoppning  
i en maskin

2 cm till kant

Arbetsbredd 40 cm 
  72 cm (med sidoborstar)

Max. kapacitet 14400 m²/dygn 
 1200 m²/timme

Mått, L x B x H 70 x 57 x 87,5 cm

Batteri Litium LFP

Sensorsystem LiDAR (lasersensorer), GDPR- 
  säkra djupkameror, ultraljuds- 
  sonder, tryckkänslig stötfångare  
  och stupsensor

ECOBOT Vacuum 40

HEPA-filter 
Utrustad med HEPA13 för  

bättre innemiljö 

Manuell eller Auto 
Manuellt eller automatiskt  

körläge - bara att välja

Laddstation
Med tillvalet Laddstation 
kan ECOBOT 40 laddas  

helt autonomt

Justerbar cylinderborste
Justerbar i tryck och hastighet för olika  

golvunderlag och förutsättningar

Skräpbehållare
För grövre smuts - 2,5 liter

Dammpåse
Stor kapacitet - 12 liter

Helt autonom sopsugmaskin/dammsugare 72cm

Hissanrop 
Kan ta hissen själv  

utan fysisk hantering



ECOBOT Scrubber 50 Pro

3600 kvmSparar vatten Smidig
Oavbruten rengöring  

upp till 3600 kvm  
per laddning

Sparar upp till 2000  
liter vatten i  
månaden*

Manöverförmågan är  
extrem - vänder runt  

sin egen axel

Gausium ECOBOT Scrubber 50 Pro är en helautonom kombiskurmaskin som kan ladda batteri, tömma och fylla 
på tanken helt själv - en smidig medarbetare för de flesta miljöer på alla hårda och halvhårda golv: sjukhus, butiker, 
kontor, hotell, skolor, idrottshallar, köpcentrum, industri/tillverkning, lager/logistikcenter etc. 

Vattenreningen med 4-stegsfiltrering är unik med recirkulation av vattnet. Möjliggör längre körpass och spar miljön. 
Kan minska vatten- och kemåtgång upp till 80%.
Servicestation alternativt laddstation finns som tillval. 

Med det marknadsledande säkerhets- och navigationssystemet uppnås högsta rengöringsproduktivitet. 
Via Cloud Management har operatör, arbetsledare och kund möjlighet att få rapporter och granska  
körning när så önskas.

Med en helt autonom teknik uppnås snabb, enkel kartläggning och optimerade städbanor som sparar  
mycket tid.

3 i 1
Skurning, sopning  
och torrmoppning  

i en maskin

Arbetsbredd 50 cm 
  72 cm (tillval mopp)

Max. kapacitet 24000 m²/dygn 
 1800 m²/tim

Mått, L x B x H 86 x 70 x 103 cm

Modellval Rondeller/borstar eller cylinderborstar 
 RFID för tågmiljö, perronger

Batteri Litium LFP

Vattenfiltrering 4-stegs filtrering / recirkulation

Skräpbehållare Tillval vid cylinderborstar

Sensorsystem LiDAR (lasersensorer), ultraljuds- 
  sonder, GDPR-säkra djupkameror: 
  2 fram, 1 bak, 1+1 sida, 1 TOF 3D  
  toppkamera samt tryckkänslig  
  stötfångare och stupsensor. 
 

 

Tyst
Tyst drift

så låg som 55dB

* vid 2 körningar/dygn

Helt autonom kombiskurmaskin 50cm

Multipla sensorer 
Långdistans-LiDAR, djupkameror,  

ultraljudssonder och passiva  
kollisionssensorer ger ECOBOT 50  

möjlighet att upptäcka olika  
hinder i alla riktningar

Manuell eller Auto 
Manuellt eller automatiskt  

körläge - bara att väljaServicestation
Med tillvalet Servicestation 

kan ECOBOT 50 ladda batteri  
samt tömma och fylla tanken  

helt autonomt

Torrmopp
Finns som tillval

Rondell eller cylinder
Välj modell mellan rondeller och  

cylinderborstar

5 cm 
Förmåga att skura 
 så nära som 5 cm  

från vägg/kant

Hissanrop 
Kan ta hissen själv  

utan fysisk hantering



Helt autonom kombiskurmaskin 75cm

15000 kvmSparar vatten
Oavbruten rengöring  
upp till 15000 kvm  

per laddning

Sparar upp till 4000  
liter vatten i  
månaden*

Förmåga att skura 
 så nära som 5 cm  

från vägg/kant

5 timmar batteri
Oavbruten rengöring  

upp till 5 timmar på en 
laddning

5 cm

Marmor Terrazzo Plast Klinkers Epoxy Betong

Gausium ECOBOT Scrubber 75 är en smidig helautonom kombiskurmaskin för större ytor: sjukhus, köpcentrum, 
stormarknader, flygplatser, industri/tillverkning, lager/logistikcenter etc. Lämplig på alla hårda och halvhårda golv. 
Trots sin storlek är den smidigast på marknaden. Speciell variant för parkeringsgarage, med millimeterradar för 
snabbrörliga fordon, finns.

Vattenreningen med 5-stegsfiltrering är unik med recirkulation av vattnet. Möjliggör längre körpass och spar 
miljön. Kan minska vatten- och kemåtgång upp till 80%. Servicestation finns som tillval. 

Med det marknadsledande säkerhets- och navigationssystemet uppnås högsta rengöringsproduktivitet. 
Via Cloud Management har operatör, arbetsledare och kund möjlighet att få rapporter och granska  
körning när så önskas.

Med en helt autonom teknik uppnås snabb, enkel kartläggning och optimerade städbanor som sparar mycket tid.

* vid 2 körningar/dygn

Tyst
Tyst drift

så låg som 55dB

Arbetsbredd 75 cm 

Max. kapacitet 32700 m²/dygn 
 3000 m²/tim

Mått, L x B x H 137 x 96,2 x 141,7 cm

Modellval  Modell för Stormarknad etc (75S)
  Modell för Parkeringsgarage (75P) 
  Servicestation är tillval (endast förval) 

Batteri  Litium LFP

Vattenfiltrering 5-stegs filtrering / recirkulation

Sensorsystem 3D/2D-LiDAR (lasersensorer),  
  ultraljudssonder, GDPR-säkra  
  djupkameror, tryckkänslig stöt- 
  fångare och stupsensor

Multipla sensorer 
Långdistans-LiDAR, djupkameror,  

ultraljudssonder och passiva  
kollisionssensorer ger ECOBOT 75  

möjlighet att upptäcka olika  
hinder i alla riktningar

Manuell eller Auto 
Manuellt eller automatiskt  

körläge - bara att välja

Sopenhet
Tillval som eliminerar  

förmoppning

Effektiv skurning 
Skurpaketet kan rotera 270° och  

möjliggör skurning även bakåt och  
att inga ytor lämnas ostädade

ECOBOT Scrubber 75



 

Arbetsbredd 111 cm

Max. kapacitet 55550 m²/dygn 
 5500 m²/tim

Mått, L x B x H 153 x 101 x 140 cm (utan sidoborstar)

Batteri Litium LFP

Sensorsystem 3D/2D-LiDAR (lasersensorer),  
  GDPR-säkra djupkameror, ultraljud,  
  tryckkänslig stötfångare och stup- 
  sensor

22000 kvm 4 tim batteri Självtömning Minimalt underhåll
Oavbruten rengöring  
upp till 22000 kvm  

per laddning

Körs upp till 4 timmar  
på en enda laddning

Känner igen soptunnan,
tömmer skräpbehållaren 

automatiskt

Kräver så lite som 2 tim  
underhåll per månad

ECOBOT Sweeper 111 är en robust helautonom Heavy-Duty sopsugmaskin som passar utmärkt till  
t ex industrier, lager/logistikcenter och parkeringsgarage men även till utemiljöer.
Sköter sig själv och tömmer sig själv och kör oavbrutet vidare.

Med det marknadsledande säkerhets- och navigationssystemet uppnås högsta rengöringsproduktivitet. 
Via Cloud Management har operatör, arbetsledare och kund möjlighet att få rapporter och granska  
körning när så önskas.

Med en helt autonom teknik uppnås snabb, enkel kartläggning och optimerade städbanor som sparar mycket tid.

Självtömmande helt autonom sopsugmaskin 111cm

Multipla sensorer 
Långdistans-LiDAR, visuell sensor,  

ultraljud-sonder och passiva  
kollisionssensorer ger ECOBOT 111  

möjlighet att upptäcka olika  
hinder i alla riktningar

Klätterförmåga
Klättrar upp till 8%

Manuell eller Auto 
Manuellt eller automatiskt  

körläge. Bara att välja.

Differentialchassi
Flexibel styrväxel som kan  

kopplas in eller ur

ECOBOT Sweeper 111



Multifunktionell städrobot 33/41cm Phantas

Lokalisering i realtid
Marknadsledande navigations- 

algoritmer Flexibel städplan
Flexibel städplanering med olika 

sätt att bygga städbanor

Hissanrop 
Kan ta hissen själv  

utan fysisk hantering

Multipla sensorer 
5 st LiDAR, djupkameror och  

passiva kollisionssensorer ger Phantas 
möjlighet att upptäcka hinder  

i alla riktningar

Effektiv rengöring 
Storleken och vändradien möjliggör rengöring 
på ytor som maskiner annars inte kommer åt

Phantas by Gausium är en smidig och prisvärd multifunktionell städrobot utformad för mindre kontor, butiker etc.
Med den absolut senaste tekniken är detta en kostnadseffektiv allt-i-ett-lösning för alla möjliga olika golvtyper. 
Phantas kan både sopa, dammsuga, skura och moppa.

Phantas kompakta design möjliggör rengöring i trånga utrymmen, t o m under bord. Detta garanterar tillsammans 
med effektiv kantstädning maximal avverkad städyta.

Med hjälp av den användarvänliga Gausium-appen kan golvrengöringen styras och övervakas via din smartphone.
Enkel och snabb kartläggning och planering av städbanor sparar mycket tid. Laddstation finns som tillbehör. 

Mångsidighet och användarvänlighet gör Phantas till en produkt tillgänglig för alla – den är skapad för att betjäna 
alla, överallt.
Det mest prestigefyllda priset ”Innovation of the year” på ISSA-mässan i Nordamerika 2022 gick till Phantas. 
 
Vi erbjuder såväl funktionsavtal som andra finansiella lösningar.

4 i 1
Dammsugning, sopning, 
moppning och skurning  

i en maskin

Smidig
Extrem manöver- 
förmåga - vänder  
runt sin egen axel

Arbetsbredd 41 cm sopning/dammsugning 
  33 cm skurning alt. moppning 

Max. kapacitet 400-700 m²/tim

Mått, L x B x H 540 x 440 x 617 cm

Minsta passage 52 cm

Lägsta passagehöjd 65 cm

Vändradie 62 cm

Vikt 46 kg

Dammpåse 8 liter

Kapacitet vattentank >1000 kvm

Batteri Litium LFP 

Sensorsystem 5 st LiDAR lasersensorer, GDPR-säkra  
 3D-djupkameror, RGB-kamera, stupsensor,  
 kollisionssensor

Enkel kartläggning
Enkel och problemfri kart- 

läggning med mobilen  
eller på maskinens display

+5 tim batteri
Oavbruten rengöring från  

5-18 timmar på en laddning
Förmåga att rengöra 

 ända intill vägg/kant

0 cm



5 skäl att välja ECOBOT

ECOBOTs unika driftsystem

Som en pålitlig medarbetare har ECOBOT alla funktioner du kan för- 
vänta dig av en autonom robot. Avancerad teknologi gör det möjligt  
för operatören att använda roboten med minsta möjliga utbildning.

Med hjälp av SLAM - Simultaneous Localization And Mapping - som tidigare främst använts till kartläggning och 
positionering, har Gaussian nu lyckats få ECOBOT att utvinna betydelsefull information och omvandla traditio-
nella pixlar till synbara objekt.
 

Tack vare denna smartare och mer dynamiska 
SLAM upplever roboten omgivningen med 
betydligt högre precision och kan säkrare upp-
täcka och undvika även nya hinder i komplexa 
miljöer.

ECOBOT använder flera metoder för att skapa 
städbanor: ”Teach & Follow”, ”Sketch”, ”Auto 
Cover” och ”Real Time Auto Cover”. Robotens 
uppdrag kan bestå av en kombination av obe-
gränsade städbanor för att uppnå bästa resultat 
i komplicerade miljöer.

Unikt driftsystem

ENKLARE
Kartläggning, städuppgifter och städschema kan göras av operatören utan extern hjälp.  
Driftsättning av ECOBOT kan ta mindre än en timme på 3000 kvm. Roboten genererar  
automatiskt en synlig karta - det krävs ingen speciell maskin för detta. Operatören kör bara runt  
städytan första gången utan förprogrammering. Max kartyta är >100000 kvm, 20 gånger större än  
branschgenomsnittet. Noggrannheten är 2 cm.

SMARTARE
Patenterat klassledande navigationssystem spar tid. ECOBOT klarar i teorin 14400-55550 kvm per dygn  
beroende på storlek och uppgift. Dessutom kan ECOBOT köra nära vägg, så hög yteffektivitet uppnås.  
Tack vare innovativt filtreringssystem kommer skurmaskinerna betydligt längre på en tank med vatten.  
Därefter laddar de batteri samt tömmer och fyller tanken alldeles själva.

SÄKRARE
Upp till +20 sensorer runtom hjälper ECOBOT att samla information, uppfatta omgivningen och fatta rätt beslut. 
Både fasta och rörliga hinder undviks, även i komplicerade miljöer.
Det är enda städroboten som kan hantera stormarknader och parkeringsgarage på ett säkert sätt.

MILJÖANPASSAT
ECOBOT skurmaskiner har ett unikt filtersystem som möjliggör vattencirkulation, längre körtid och minskad  
förbrukning av vatten och kem med upp till 80%. Dessutom förbrukas mindre energi eftersom rätt vägval görs.

SMIDIGARE MANAGEMENT
Alla kommandon kan utföras i displaypanelen på ECOBOT, i datorn eller i mobiltelefonen. Ansvarig kan när som 
helst få uppdatering i vårt Fleet Management System eller via en användarvänlig mobilapp. Användare ser en-
kelt prestanda och status, t ex om förbrukningsvaror behöver bytas. Lokalvårdare och ansvariga kan få städrap-
porter via e-post eller SMS.

Fakta om Gaussian Robotics

Forskning och utveckling:  
>500 ingenjörer & tekniker 

>1300 anställda 

Fabriker i Shanghai

Kontor i Nederländerna,  
Singapore och Hong Kong. 

Molnserver i Tyskland 

Tillverkar endast robotar för 
lokalvård, service och säker-
hetspatrullering

Nya fabriken kan tillverka 
>6000 robotar/år

1:a pris European Cleaning 
& Hygiene Awards 2022 för 
“Technological Innovation of 
the Year” 
 
1:a pris Amsterdam Innovation 
Award 2022 - “Smart Tech-
nologies & Digitalisation” på 
Interclean-mässan.
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Johnny Ranåsen
KAM - Robotexpert / Maskinspecialist, Göteborg
johnny.ranasen@procurator.com 
Tel 072-080 10 38 
 
Tel vxl 020-551 310 
www.procurator.com

Vill du veta mera? Kontakta våra robotexperter!

Krister Pettersson
KAM - Robotexpert / Maskinspecialist, Malmö 
krister.pettersson@suppliesdirect.se
Tel 040-18 74 63 

Peter Wallentin 
KAM - Robotexpert / Maskinspecialist, Stockholm 
peter.wallentin@suppliesdirect.se
Tel 070-740 48 91

Roger Löfgren
Robotexpert / Maskinspecialist, Uppsala
roger.lofgren@suppliesdirect.se
Tel 070-379 85 11

Tel vxl 040-689 30 30
www.suppliesdirect.se

Här finns vi!

Procurator och Supplies Direct förser kunder i Sverige  
med städprodukter, hygienartiklar, kläder, personlig  
skyddsutrustning, förpackningslösningar och restaurangartiklar  
genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. 
 
Med kunskap, utbildning och innovativa lösningar förenklar vi vardagen  
för kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och  
offentlig sektor. 
 
I koncernen ingår Procuratorbutiker på 16 orter - från Luleå i norr till Malmö i  
söder, samt 5 städbutiker och kompetenscenter under namnet Supplies Direct. 

Procurator

Supplies Direct

Professionell hjälp lokalt

Följ oss på FILMER om ECOBOT
by Gausium


