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Como indicam os diferentes regulamentos, 
a inspecção antes e depois do trabalho 
O sistema de limpeza das condutas de 
ar é obrigatório. É por isso que Visiobot 
é o seu complemento ideal.Sua estrutura 
de aço inoxidável o torna Resistente a 
choques e quedas. Ele tem uma tecnologia 
Non-Stop, porque os agradecimentos à 
sua bateria integrada, irá permitir-lhetrabalhar 
de forma independente para mais de 2 horas 
na inspecção de vídeo de condutas de ar.
Tem também um indicador prático para descobrir 
o seu nível de carga da bateria. nível em todos os
momentos.

Robô de inspecção vídeo

visiobot

ALTA DEFINICIÓN
GRABACIÓN

RECARGABLE

BATERÍA
MEMBRANA
TECLADO

INSPECCIÓN
VÍDEO

TOUCH
EASY

visi pro

visi pro

A última tecnologia em
Visualização e gravação de
imagens recolhidas pelo

. Dispõe de um ecrãvisiobot
Easy Touch de alta resolução,
captura vídeos e imagens HD,
permite inserir texto, mostra data e
hora da gravação e reproduz as gravações
no momento.Interface de fácil uso e memória
interna de grande capacidade.

Sistema de transporte 
com trolley integrado 
na caixa de controlo e
mala para guardar o 
trator e os cabos.

745 x 415 x 175 mm

Iluminação

Tração

Dimensões (C x A x L)

12 V - 5,5 AhBateria integrada

Por meio de uma cinta 
de alta aderência. 

Peso do robot
Peso total com mala 18 kg | 39,6 

2,4 kg | 5.2 lb  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material

APLICAÇÕES

EXTRAS OPCIONAIS

BATERIA DE LÍTIO-FÓRMIO 
VISIOBOT 5,5 Ah

 COD. AC3303405  300 a
SECCIÓN

800 mm

Conduta
circular

Conduta
fibra

Conduta
cuadrado

29.3 x16.3 x 6.9 inch
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Câmaras 
Frente | Traseira

Cor de alta 
resolução

1 luneta LED frontal e 2 
luneta LED traseira com 
LEDs reguláveis  

Aço inox 
e HDPE

Dimensões do tractor 
(C x A x L)

225 x 110 x 135 mm
8.8 x 4.3 x 1.4 inch


