
Fiksumpi tapa siivota



Siivousala on muutoksessa 
Siivoojat, esimiehet ja kiinteistöjen omistajat 
ovat paineen alla. Lähitulevaisuudessa on 
enemmän imuroitavaa, vähemmän 
työntekijöitä, tehdä tulosta tehokkaammin ja 
tarve pysyä kehityksessä mukana. 

Alan pitää kehittyä 
tehokkuudessa ja vähentää 
kuluja nopeuttaen siivous- ja 
logistiikkaprosesseja. 

Työntekijöiden vaihtuvuus on 
melkein 200 % ja uusien 
työntekijöiden tarve on 
kasvanut 10 % vuosinousulla. 

Sopimukset ovat todella 
kilpailtuja. On oleennaista 
mitata tehokkuutta ja tarjota 
parempaa palvelutasoa.

Kustannustehokkuutta on 
hankala tavoitella 
vanhoilla menetelmillä ja 
prosesseilla.   

Tunnetko jo cobotin?
Kuten nimi kertoo: cobotti tarkoittaa ihmisten ja 
robottien yhteistyötä, saaden parhaat kummastakin 
maailmasta. Tämä tarkoittaa yhteistyötä ja teknologian 
avulla puhtaampaa, hygieenisempää  ja parempaa 
työskentely-ympäristöä kaikille.  

SoftBank Robotics on cobottien johtava valmistaja, 
jonka tavoitteena on luoda innovatiivinen liike fiksumman 
siivoamisen puolesta.



Tervehdi Whiziä, 
cobotti-imuria 
Whiz on ensimmäinen laatuaan, innovatiivinen tuote 
tulevaisuuteen tähtäävälle siivousalalle.

Whiz jakaa työkuormaa ottamalla vastuulleen toistuvan 
imuroinnin.  Whizin avulla siivoustiimeille vapautuu enemmän 
aikaa keskittyä vaativampiin siivoustöihin imuroinnin sijaan. 

Whiz on täällä 
auttaakseen
Henkilökunnalla on tärkeä rooli kouluttaa Whiz ja 
valvoa sen toimintoja helpon käyttövalikon kautta. 

Whiz tuo

● Fiksumman siivouksen

● Paremman siivoustuloksen

● Kasvua tehokkuuteen

● Parannusta terveyteen ja hyvinvointiin
kiinteistössä

● Ergonomiaa työskentelyyn
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Whiz tekee 
imuroinnin nopeammin

Whiz imuroi saman tilan 
jopa puolella siitä ajasta, 
mitä manuaalisessa 
imuroinnissa menisi. 
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50%

Whiz tarjoaa data-
perusteista mitattavaa tulosta

46%
Tiesitkö, että
manuaalisessa 
imuroinnissa 46 %
vapaasta  lattiapinta-
alasta imuroidaan 
uusiksi turhaan. Whiz ei 
tee turhaa työtä!
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6syytä 
rakastaa 
Whiziä

100%

+2tuntia

Whiz vähentää
aukkoja työvoimassa 

Whiz vapauttaa aikaa 
Whiz antaa aikaa 
työntekijöille keskittyä 
vaativampiin siivoustehtäviin.

Miten hankkia Whiz?
Whizin saat OrboTechiltä 
kiinteään kuukausivuokraan, 
johon sisältyy Whizin huollot 
ja varalaite. Vältyt 
yllättäviltä kuluilta ja kalliilta 
investoinneilta.

Whiz ei tarvitse 
sairaslomaa tai 
sijaisia. Se ei jätä 
työtä tekemättä.
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Whiz vapauttaa 
jopa 2h 22 min 
manuaalisesta 
siivouksesta per 
500m2 6

Lähde: PA Consulting – Whiz Efficiency & Performance Marketing Claims Research Study – LMY-19-0006-TR – 10.12.2019

Whiz siivoaa 98 % 
vapaasta 
lattiapinnasta. 
Manuaalinen 
imurointi 
vastaavasti siivoaa 
52 %. 

 Whiz tuo
paremman siivoustuloksen 

98%
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Tutustu Whiziin

Miten Whiz toimii?

BrainCorp on robotiikan 
alan johtava älykkään, 
itseohjautuvan 
teknologian tuottaja.

Whizin aivot ovat 
BrainOS®, BrainCorp:n 
kaupallinen 
käyttöjärjestelmä. 
Tämä teknologia 
mahdollistaa Whizin 
liikkumisen haastavissa 
ja muuttuvissa 
ympäristöissä. Kiitos 
kehittyneen 
analytiikan, Whiz 
tarjoaa aina tarkan, 
data-ohjatun siivouksen. 

Voit helposti näyttää 
Whizin tehokkuuden 
toteen sidosryhmille. 
Päivittäisten 
raporttien avulla 
pysyt kartalla 
siivouksesta, 
tunnistat 
mahdollisuuksia 
reittiparannuksiin ja 
paljon muuhun.  

Kun Whiz on oppinut 
reitin, reitin voi siirtää 
toisten Whizien käyttöön 
minuuteissa. Näin toista 
laitetta ei tarvitse 
opettaa uudestaan 
reitille enää.  

Whizillä on 
sisääntakennettu 
SIM-kortti. Whiz voi 
toimia itsenäisesti 
rasittamatta 
kiinteistön yleistä 
liitettävyyttä. 
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Käyttäjäystävällinen. 
Toimitettaessa 

käyttövalmis.

Mitat: 
K653mm x L455mm x S472mm

Harja

Käyttäjän pääte kertoo 
kun työ on valmis tai jos 

Whiz tarvitsee apua.

Hepa-filteri suodattaa 
99,97 % PM2.5 

partikkeleista
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Palkittu BrainOS 
Navigation ohjelmisto

Sisäänrakennetut 
sensorit varmistavat, 
että Whiz välttelee 
ihmisiä, portaita ja 
seiniä. 

Helposti vaihdettava 4 L 
pölypussi. 

Toiminta-aika 3 h ja 
siivoaa yhdellä 
latauksella jopa 1500 m2

Lasersensori 210°

Lattiatunnistin
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Yksityiskohtiin

KENELLE WHIZ ON?

Whiz sopii monille aloille 

Isännöinti ja 
siivousliikkeet

Whiz yksikkö

Mikrokuituliina 

Kotikoodit

Hotelli- ja 
ravintola-ala

HEPA-suodatin

Akku

Kiinteistöala

Harja Käyttäjän 
pääte

Akun laturi

Jälleenmyynti

Pölypusseja

MITÄ ON PAKKAUKSESSA?
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MITÄ MUUTA PAKKAUS SISÄLTÄÄ? 

Ota yhteyttä
Ville Kujala
Avainasiakkuuspäällikkö, Robotiikka
040 7071232
ville.kujala@orbotech.fi

Nopean ja 
helpon 

palvelun

48 tunnin 
korvaavan 

koneen takuu

Todistettu 
puhtaus ja 
RoI raportit

 Ohjelmisto-
päivitykset

Analytiikkaa 
ja suoritusta
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www.orbotech.fi/tuotteet/WHIZ

www.linkedin.com/company/ORBOTECH-FINLAND

asiakaspalvelu@orbotech.fi p. 040 6878548




