ELEKTRISCHE
REINIGER

DE ULTIEME KRACHT
IN 4X4-MODEL

GV 5220
VORTEX™ 4 WD

 LTRAKRACHTIGE EN CONSTANTE CYCLONALE
1 U
AANZUIGING
De innovatieve cyclonale aanzuiging van de zwembadrobots werd
bedacht en gecreëerd door de ingenieurs van Zodiac®. Deze technologie
creëert een bijzonder krachtige werveling binnenin de filter die al het
vuil in suspensie houdt: zo raakt de filter niet zo snel verstopt en blijven
de reinigingsprestaties op peil.

2 ROBOT VOOR ELK TERREIN
De vierwielaandrijving van de GV 5220 zorgt voor een perfecte grip
op de wanden van uw zwembad. Hij is dus geschikt voor alle soorten
bekleding en overwint met gemak obstakels.

3 EXTRA KRACHTIGE AANZUIGCAPACITEIT
De GV 5220-robot garandeert een perfecte reiniging, op grote schaal.
Door de extra brede aanzuigopening en de filter met een zeer grote
capaciteit van wel 5 l kunnen alle types vuildeeltjes worden aangezogen
en opgeslagen. Dit verzekert de hele reinigingscyclus lang maximaal
gebruikscomfort en een optimale aanzuigkracht.

VOOR WELKE ZWEMBADEN?
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  VOOR INGEGRAVEN ZWEMBADEN EN
BOVENGRONDSE MET STEVIGE WANDEN

TECHNISCHE GEGEVENS
Aantal motoren

3

Afmetingen robot
(l x d x h)

43 x 48 x 27 cm

Gewicht robot

9,5 kg

Reinigingscycli

1,5 uur (enkel de bodem)
2,5 uur (bodem/wanden/ waterlijn)

Filteroppervlak

1180 cm2 / 100 micron

Gereinigde breedte

24,5 cm

Kabellengte

18 m

Tractiesysteem

4 aandrijfwielen

Transmissie

Tandwieloverbrenging

Beveiligingen

Periodesysteem, beveiliging
watergebrek, elektronische
motorbescherming

  ALLE ZWEMBADVORMEN

  ALLE BODEMTYPES

  ALLE COATINGS

  MAAT TOT 12 X 6 M

  REINIGING VAN DE BODEM,
DE WANDEN EN DE WATERLIJN

STANDAARDUITRUSTING

Anzeige für
vollen filter

Schakelkast

Sichtmelder, der Ihnen
anzeigt, wann der Filter
des Roboters geleert
werden muss.

Filterbak (5 liter)

Transportwagentje

Stevig, zeer fijn filter
met grote inhoud

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES
Filter voor fijne vuildeeltjes, Filter voor fijne vuildeeltjes,
Filter voor grof vuil, Beschermingshoes.

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, wanden beklimmen en de waterlijn reinigen.
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