Belangrijke klanten

Pudu Robotics is opgericht in 2016 en heeft zijn hoofdkantoor in Shenzhen. Het is een nationale
hightechonderneming die zich richt op ontwerp, R&D, productie en verkoop van commerciële servicerobots. Het
bedrijf heeft R&D-centra opgezet in Shenzhen en Chengdu, en honderden aftersales-servicecentra over de hele
wereld.
Pudu Robotics, met als drijvende krachten de kerntechnologieën van positionering en navigatie, motion control,
het inzetten van meerdere robots, obstakeldetectie en -ontwijking, NVH, intelligente interactie en
geautomatiseerd testen van simulaties, heeft meer dan 600 octrooien en eersteklas bezorgrobots en
desinfectierobots ontwikkeld, evenals bedien- en ontvangstrobots met een advertentiescherm. Als wereldwijd
toonaangevende leverancier van commerciële servicerobots heeft Pudu Robotics tienduizenden robots verkocht
in meer dan 60 landen en regio's over de hele wereld. De robots worden veel gebruikt in restaurants,
ziekenhuizen, scholen, kantoren, overheidsgebouwen, metrostations, wachtkamers, enz.

www.pudurobotics.com

global_sales@pudutech.com

400-0826-660

Room 501, Building 1A, Shenzhen International Inno Valley Phase 1, Dashi 1st Road, Nanshan District, Shenzhen, China

BellaBot

Eersteklas bezorgrobot

Functies
Verbeterde, geheel nieuwe servicevaardigheden
Een meester in bezorgen, cruisen en het begeleiden van gasten.

De eerste Dual SLAM-technologie in de branche
Ondersteunt twee navigatieoplossingen: Visual SLAM en Laser SLAM, zodat ieder
scenario volledig is afgedekt.

Vier kernfuncties voor het escorteren

Real-time positionering op de centimeter nauwkeurig, zeer nauwkeurige mapping, optimale
routeplanning en een onmiddellijke reactie (0,5 seconde) om obstakels te vermijden.

Superieur rijgedrag - stabiele werking
Minimaal vrije ruimte met 70 cm en automatisch nivellerende ophanging voor
een soepele en stabiele werking.

De eerste Robot Power Exchange-technologie in de branche
De snel verwisselbare accu heeft een ultralange gebruiksduur van 12~24 uur en
kan ook 24/7 worden gebruikt.

Bij de levering
inbegrepen afdekking
3 lagen met veel ruimte, magnetisch
deuropeningssysteem, contactloze
bezorging, veiligere service.
Materiaal afdekking

Plexiglas/Mg-Al-legering

Gewicht afdekking

16 kg

Afmetingen afdekking

514 x 420 x 677 mm

Draagvermogen

3 dienbladen，10 kg/blad

Deuropeningssysteem

Magnetische schakelaar

Oplossing voor visuele SLAM- positionering
en -navigatie

Multimodale interactie

Onafhankelijk verbonden ophanging

De eenvoudige interactie, touch feedback en intelligente
gezichtsuitdrukking zorgen voor een ongekende interactie
tussen mens en robot.

De nieuw ontwikkelde onafhankelijk verbonden (interlinked)
wielophanging van automotive-kwaliteit past zich aan oneffen
oppervlakken aan, reduceert effectief trillingen die door een ruwe
vloer ontstaan en zorgt voor een uitstekend rijvermogen.

De multi-sensor fusietechnologie van BellaBot biedt een volwassen
en degelijke oplossing. Op het plafond moet een markering met een
locatiecode worden aangebracht. BellaBot is ﬂexibel in gebruik en
functioneert betrouwbaar.

Pudu Cloud-service
Intelligente cloudscenario's en de Robot Service Cloud bieden gegevensondersteuning voor op scenario's gebaseerde bewerkingen.
Totale grootte

565 × 537 × 1290 mm

Gewicht robot

57 kg

Materiaal machine

ABS-kunststof / Aluminiumlegering van luchtvaartkwaliteit

Oplaadtijd

4,5 uur

Gebruiksduur accu

12~24 uur (verwisselbare accu)

Kruissnelheid

0,5~1,2 m/s (instelbaar)

Totaal laadvermogen

40 kg

Laadvermogen per blad

10 kg

Positioneringsmethode

Positionering met markeringen: ondersteunt een maximale
hoogte van 8 meter (optionele code voor hoog niveau)
Laserpositionering: vrij van code en zonder hoogtebeperkingen

Intelligent dienblad
De modulaire snelle
ontgrendelingsconstruc
tie en de intelligente
infrarooddetectie
zorgen voor intelligente
dienbladen en een
efﬁciëntere bezorging.

Laser SLAM-positionerings- en navigatieoplossing
Laser SLAM ondersteunt hoogtes zonder beperkingen en functioneert zonder
locatiecoderingsstickers. Het is eenvoudig te implementeren, ondersteunt
meerdere startpunten en is meer gericht op de omringende ruimte dan op de
positionering van de markeringen. Hierdoor is hij beter geschikt voor installatie
en inzet op locaties met speciﬁeke vereisten.

