ELEKTRISCHE
REINIGER

EENVOUDIGE
EFFICIËNTIE

GT 2120
TORNAX

1 DOELTREFFENDE REINIGING VAN DE BODEM
De robot, uitgerust met een intelligent verplaatsingssysteem, gaat langs
het volledige zwembad zonder dat u hier iets voor hoeft te doen. Hij zorgt
voor een optimale reiniging dankzij de borstelfunctie, die ervoor zorgt dat
de vuildeeltjes snel loskomen zonder dat ze moeten worden aangezogen.
Een concentraat van knowhow van Zodiac®, helemaal ten dienste van een
optimale efficiëntie.

2 LICHT VOOR EEN MOEITELOZE MANIPULATIE
Dankzij het pluimgewicht van slechts 5,5 kg is de GT 2120 één van de
lichtste robots op de markt. Dat zorgt voor een eenvoudige, snelle en
moeiteloze hantering. Om

3 EENVOUDIG TE REINIGEN FILTER
Om uw leven gemakkelijker te maken, is de filter toegankelijk vanaf de
bovenkant van de robot en is hij erg eenvoudig te reinigen waardoor u niet
in contact hoeft te komen met het vuil.

VOOR WELKE ZWEMBADEN?
1

VOOR INGEGRAVEN ZWEMBADEN
EN BOVENGRONDSE MET STEVIGE
WANDEN

2

ALLE ZWEMBADVORMEN

3

ALLE BODEMS EN BEKLEDINGEN

4

TECHNISCHE GEGEVENS

LINER, POLYESTERBEKLEDING,
GEWAPEND PVC, GEVERFD BETON,
TEGELS*

5

MAAT TOT 8 X 4 M

6

REINIGING BODEM

Aantal motoren

2

Afmetingen robot
(l x d x h)

37 x 29 x 30 cm

Gewicht robot

5,5 kg

Reinigingscycli

2h30 (bodem)

Filteroppervlak

480 cm2 / 100 microns

Gereinigde breedte

17 cm

Kabellengte

14 m

Tractiesysteem

Tractie met rupsband

Transmissie

Tandwieloverbrenging

Beveiligingen

Periodesysteem, beveiliging
watergebrek, elektronische
motorbescherming

* ptimaliseerbaar met tegelborstel (R0774900).

STANDAARDUITRUSTING

Schakelkast

Filterbak (3L)

Voetstuk

eenvoudig te reinigen

voor schakelkast

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES
Filter voor zeer fijne vuildeeltjes,
Filter voor fijne vuildeeltjes,
Filter voor grof vuil,
Transportwagentje,
Borstel speciaal voor tegels.

Een elektrische reinigingsrobot zorgt voor een autonome reiniging van uw zwembad
zonder dat u hem moet aansluiten op het filtersysteem. Hij moet eenvoudigweg worden
aangesloten met het stopcontact en hij haalt al het vuil op in zijn eigen filterbak.
Hij is uitgerust met een echte kunstmatige intelligentie en kan alle hoeken van het
zwembad bereiken.
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