Belangrijke klanten

Pudu Robotics is opgericht in 2016 en heeft haar 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, Beijing en Chengdu en honderden aftersales-servicecentra in heel
China, waarbij R&D-medewerkers meer dan 50% van het personeel uitmaken. Sinds de oprichting heeft Pudu
Robotics zich altijd aan de "Spirit of Invention” (een inventieve geest) gehouden en een "User-Centered” (op de
gebruiker gerichte) bedrijfscultuur doorgevoerd, met als doel de productiviteit en het welzijn te verhogen dankzij
de kracht van robots.
Pudu Robotics, met als drijvende krachten de kerntechnologieën van autonoom rijden met lage snelheid en
robotische motor- en motion-control heeft eersteklas bezorgrobots, hospitality-robots en desinfectierobots
ontwikkeld, die veel worden gebruikt in restaurants, ziekenhuizen, scholen, kantoren, overheidsgebouwen,
metrostations, wachtkamers, enz. De producten van Pudu worden in meer dan 50 landen verkocht. Met een
superieur aanbod en een wereldwijde aanwezigheid is Pudu Robotics uitgegroeid tot een wereldleider op het
gebied van commerciële servicerobots.

Pudu Robotics

Pudu Robotics

Shenzhen PUDU TECHNOLOGY CO., LTD.
Hotline ﹕ +86-400-0826-660 (GMT+8, op weekdagen van 9.00 tot 21.00 uur)
E-mail

﹕ global_sales@pudutech.com

Adres

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

Website﹕ https://pudurobotics.com

PuduBot

Serveerrobot

Functies

PUDU SLAM-positionering
PuduBot wordt aangedreven door het
PUDU SLAM-systeem waarin meerdere
sensoren zijn geïntegreerd en dat
bijzonder nauwkeurige mapping en
omgevingsherkenning ondersteunt.
Hierdoor is het apparaat in een complexe
omgeving efﬁciënter bij het navigeren en
het aﬂeveren van maaltijden.

Toonaangevende SLAM-technologie

Het PUDU SLAM-systeem, waarin meerdere sensoren zijn
geïntegreerd, maakt het voor robots eenvoudig om hun weg
te vinden in complexe omgevingen binnenshuis.

Vier kernfuncties

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

3D Obstacle Avoidance
(3D-obstakelontwijking)
De twee sets RGBD-dieptecamera's, die
in vergelijkbare producten zelden te
vinden zijn, geven PuduBot opmerkelijke
3D-mogelijkheden om hangende
obstakels te ontwijken en dode hoeken
te elimineren, waardoor de machine zich
veiliger kan voortbewegen.

Modulair ontwerp en goed schaalbaar

Capaciteit voor een groter aantal dienbladen, instelbare hoogte
en snel wisselen van de bij de levering inbegrepen afdekking.

Pudu Cloud-service

De infraroodcamera bovenop de
PuduBot zorgt voor real-time
positionering en creëert zo een
volledige oplossing voor de visuele
positionering.

Verstelbaar dienblad

3 lagen met veel ruimte, deur
wordt magnetisch geopend,
modulair ontwerp en snelle
demontage binnen 3 minuten.

Verwisselbare afdekking

Met intelligente cloudscenario's en de Robot Service Cloud wordt
voorzien in gegevensondersteuning bij op scenario's gebaseerde
activiteiten.

3D-obstakel
ontwijkingssensor

Speciﬁcaties.
Afmetingen van de machine: 516 x 500 x 1288 mm
Laadtijd: 4 uur
Gebruiksduur accu: 10-24 uur
Gewicht robot: 35 kg
Materiaal van de machine: ABS-kunststof / Aluminiumlegering van luchtvaartkwaliteit
Kruissnelheid: 0,5-1,2 m/s (instelbaar)
Draagvermogen: 13 kg/ dienblad, max. 30 kg
Afmetingen afdekking: 422 x 422 x 710 mm
Gewicht afdekking: 8 kg
Openingssysteem deur: magnetische schakelaar

Positionering van
de visuele camera

Flexibele afdekking

Accu met zeer lange levensduur

Na 4 uur volledig opgeladen en tot maximaal 10-24 uur continu
gebruik.

Hardware van de hoogste
kwaliteit zorgt voor
uitmuntende prestaties

Modulair ontwerp
PuduBot beschikt over extra grote dienbladen van 42 x 50 cm of een bij de levering
inbegrepen afdekking met gepatenteerde verstelbare dienbladbevestigingen,
waarmee de hoogte tussen de 7-laags dienbladen kan worden aangepast, snelle
demontage mogelijk is en ﬂexibel kan worden gewisseld tussen dienbladen en
afdekking.

Onafhankelijk verbonden
ophanging

2 RGBD-dieptecamera's.

De nieuwe onafhankelijk verbonden,
automatisch nivellerende ophanging
zorgt ervoor dat de robots zich
aanpassen aan ongelijke en hobbelige
vloeren en zich soepel voortbewegen,
doordat deze de impact van obstakels
effectief absorbeert en trillingen dempt.

Lidar
Op de klant aangepaste
laserradar verdubbelt de
nauwkeurigheid bij het
ontwijken van obstakels.

Op afstand uitvoerbare,
draadloze upgrade om
meer nieuwe functies
vrij te geven
Upgrade naar
de zonbestendige
versie

Wisselen tussen
kaarten voor
meerdere scenario's

Gastenkamermelding

Overige functies

Flexibele invoer
van tafelnummers

Bellen per app

Pauzemomenten
in de Cruise Mode
(bij kruissnelheid)

