
BellaBot
A Prémium felszolgáló Robot



BellaBot-ot, a prémium felszolgáló robotot arra tervezte a 

Pudu Robotics vállalat, hogy a minőségi felszolgálás 

élményét hozza el Önöknek. Megörökölte az előző 

generációk egyedülálló karakterisztikáját, és közben 

felruházta kiváló

ember-robot interakciós képességekkel. Bionikus tervezés, 

multimodális interakció és még sok más új funkció került 

bele. Bellabot különleges ételfelszolgálási élményt nyújt.

A Premium Felszolgáló Robot

BellaBot

BellaBot · Jellemzők



A legújabb 

Lidar

Testreszabott Lidar (Lézer), 

Pontosabb érzékelés.

ABS Ipari műanyag és 

a repülőgépeknél is 

használt alumínium

Stabil struktúra, oxidációálló,

korrózióálló.

3D-s Akadály elkerülő szenzor

Az RGBD és a másik két kamera 

Bellabot nyakán lehetővé teszi a 3D-s 

környezeti  érzékelést..

Vizuális Kamera

Az infravörös kamera a robot tetején 

lehetővé teszi a valós idejű navigálást és 

pozícionálást..

Infravörös érzékelős tálca

4 db tálca, amelyek intelligensen 

érzékelik a tálca foglaltságát, és 

biztosítják az elosztás nagyobb 

hatékonyságát.

Fügetlen felfüggesztés

Automatikusan alkalmazkodó független 

felfüggesztési rendszer nagy 

hatékonyságú ütközés-elkerülő 

védelemmel..

BellaBot · Áttekintés



BellaBot felszolál az asztalokhoz, 

akár többhöz is egyszerre.

Felszolgáló Mód

Tortát vagy ajándékot szolgál fel a

szülinapos asztalhoz egyedi zene vagy

hangfájl kíséretében.

Születésnapos Mód

Bellabot egy előre beállított útvonalon 

cirkál, közben italokat, desszerteket 

kínál.

Cruise Mód

Egyirányú kiszállítás az asztalhoz.

Direkt Mód

Bellabot összegyűjti a haznált tányért, 

poharakat az asztaloktól és visszaviszi a 

a gyűjtő pontra, vagy a mosogatóhoz.

Tányér gyűjtő Mód

BellaBot az asztalához kíséri a vendéget 

és visszatér az üdvözlőpontra

Üdvözlő Mód

Intelligens többfunkciós felszolgálási módok

Bellabot · Inteligens Többfunkciós Felszolgálás



Bellabot - Egyedi funkciók

Multimodális Interakcó

• Infravörös tálca érzékelő.

• Kivehető tálcák.

• Gumírozott borítás

Inteligens tálca

• Interaktív érintő kijelző

• Intelligen arckifejezés

• Ember – robot interakció

Miért prémium felszolgáló robot a Bellabot?

Cserélhető akkumulátor

• Cserélhető akkumlátor

Inteligens mátrix kijelző

• Pont mátrix kijelző a hátoldalán

• Személyre szabható és 

automatizált szövegek



Laser SLAM és Visual SLAM

Kettős megoldás a teljeskörű tájékozódáshoz minden helyzetben

• A BellaBot egyidejűleg támogat két fejlett technológiájú tájékozódási módszert is. 

• Vizuális helymeghatározást  és lézeres távolságmérésen alapuló technológiát egyszerre tud használni

• Könnyen kezelhető, felhasználó centrikus megoldás

Visual SLAM Laser SLAM

Bellabot · Dual SLAM Technológia



Fényjelzéses interakció

A különböző feladatok megfelelő 

fénykölcsönhatásokat váltanak ki

A különböző feladatok végrehajtásánál valós 

idejű tájékoztatást nyújt 

Figyelmes kiszolgálás többféle interakcióval

Érintéses interakció

Az egyedi megoldású érintésre reagáló 

érzékelők a homlok és a fül részeknél, 

amik segítségével a vendégek speciális 

interakcióba léphetnek a robottal

Hanggal és arckifejezéssel válaszol

Animált interakció

Tucatnyi kedves, eredeti arckifejezést 

kifejezetten a Bellabot számára tervezték.

Bellabot · Multimodális Interakciók



Hotelek Irodaházak

Éttermek

Bevásárló központok

Bárok Kávézók

Többféle helyszínre is ajánljuk!

A Pudu önállóan kifejlesztett egy többszenzoros fúzión alapuló robotpozícionáló és navigációs technológiát.

BellaBotot ajánljuk többek között éttermekbe, kávézókba, bárokba, hotelekbe, bevásárló központokba…

Bellabot · Sokféle felhasználási terület



Flexibilis többfunkciós robot
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KettyBot a Pudu Robotics vállalat első felszolgáló és recepciós robotja. Több 

különböző feladat egyidejű ellátására is alkalmas. Marketinges, felszolgáló, 

és kísérő is tud lenni egyszerre. Költséghatékony és nagy hatékonyságú 

termékként KettyBot a legmodernebb élményt nyújtja a legkülönfélébb 

helyszíneken. 

• A legkisebb szélesség 55cm

• Sétáló Reklám kijelző 18.5" képernyővel

• Könnyű telepítés

• Folyamatos munka akár 8 órán keresztül



4

Szuper Mobilitás Testreszabható reklám felület Vendégszórakoztató attrakciók

Üdvözlő és kísérő módTöbbféle felszolgálási mód Automatikus feladatvégrahajtás



Három fő 
előny

Többféle felhasználási lehetőség

Ezzel a compakt, stílusos dizájnnal, összetett és 

változo környezetben is könnyedén navigál

A robot egy 18’LCD képernyővel hatékonyan jeleníti meg a 
reklámokat

Sokoldalú komplexitás
Az igények szélesebb körének kielégítése a feladatok egyidejű

elvégzése, jobb alkalmazkodóképesség, biztonság és pontosság,

valamint az ultrahosszú akkumulátor-élettartam mellett

Üzleten belüli Marketing
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Laser SLAM
érzékelő

3D Akadály elkerülő 
érzékelő

Infravörös
kamera

18.5” nagy 
reklámkijelző

Levehető hátsó 
burkolat

Független 
rugózás

Többfunkciós tálcák és gyűjtődoboz



Többféle felhasználási lehetőség


