
Νέο   Προπέλες  
με βούρτσες καθαρισμού

Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ Α ROBOT RT 2100 RT 3200
Για πισίνες διαστάσεων έως και 4 x 9 5 x 10
Περιοχές καθαρισμού Πυθμένας μόνο Πυθμένας / Τοιχία
Αριθμός μοτέρ που περιέχει 2 2
Μήκος καλωδίου 14m 16,5m
Χωρητικότητα φίλτρου 3 lt 3 lt
Προγράμματα / Διάρκεια 1 πρόγραμμα/ 2h 1 πρόγραμμα/ 2h30’
Πλάτος καθαρισμού 17cm 17cm
Ισχύς 100 W 100 W
Σύστημα κίνησης Ερπύστριες Ερπύστριες
Βούρτσα ΝΑΙ/ για πλακάκια εξτρά χρέωση 

βούρτσας € 20,92+ΦΠΑ
ΝΑΙ/ για πλακάκια εξτρά χρέωση 

βούρτσας € 20,92+ΦΠΑ

•  Ηλεκτρικό ρομπότ πισίνας, εύκολο στη χρήση, 
απλό και αποτελεσματικό

•  Ελαφρύ, για εύκολη μεταφορά
• Εύκολο καθάρισμα φίλτρου
•  Για κάθε σχήμα πισίνας: ορθογώνιες, 

τετράγωνες, ειδικά σχήματα με καμπύλες κλπ.

•  Για κάθε είδους πυθμένα: επίπεδος,  
με μικρή ή μεγαλύτερη κλίση, σκαφοειδής κλπ.

•  Για όλων των ειδών τις επιφάνειες:  
βαφή, βότσαλο, μεμβράνη, πλακάκι,  
ψηφίδα κ.ά.

Εύκολο φίλτρο

Control box 

•  Cyclonic suction: αυτόνομη σκούπα ρομπότ 
πισίνας με κυκλωνική κίνηση, πατέντα  
της Zodiac, όπου τα σκουπίδια αιωρούνται 
συνεχώς μέσα στο φίλτρο για να μη φράζει

•  Καθαρίζει και βουρτσίζει και πυθμένα  
και τοιχία και τη γραμμή του νερού 

•  Για πισίνες με διαφορετικές επενδύσεις: 
πλακάκια, ψηφίδες, μεμβράνη, τσιμεντοκονία, 
βαφή, πολυεστερική βοτσαλωτή επένδυση/
pebble κ.ά., με προεπιλογή είδους βούρτσας

•  Κατάλληλη για οποιοδήποτε σχήμα πισίνας  
και πυθμένα

Περιλαμβάνεται  
τρόλεϊ μεταφοράς

Control box 

Μεγάλο και εύκολο φίλτρο

•  Υδραυλική σκούπα με προγραμματισμένο 
σύστημα πλοήγησης Χ-DRIVE για μεθοδικό 
καθάρισμα όλων των περιοχών της πισίνας

•  Αναρρόφηση TURBO μέσω μιας 
πανίσχυρης τουρμπίνας και δύο προπελών 
με βούρτσες

• Μεγάλο πέλμα καθαρισμού
•  Με οδοντωτές ερπύστριες: για τέλεια 

σταθερότητα και συνολική κίνηση ακριβείας
•  Με βαλβίδα ρύθμισης ροής: ελέγχει 

αυτόματα τη ροή του νερού μέσα στη σκούπα  
για σωστή απόδοση και μακρά διάρκεια ζωής

•  Για κάθε σχήμα πισίνας: ορθογώνιες, 
τετράγωνες, ειδικά σχήματα με καμπύλες κλπ.

•  Για κάθε είδους πυθμένα: επίπεδος, με μικρή ή 
μεγαλύτερη κλίση, σκαφοειδής κλπ.

•  Για όλων των ειδών τις επιφάνειες: βαφή, 
βότσαλο, μεμβράνη, πλακάκι, ψηφίδα κ.ά.

•  Περιλαμβάνεται 12μ. σωλήνας (12τεμ. x 1 μ.)  
με το σύστημα twist lock για εύκολη  
& ασφαλή σύνδεση

• Για πισίνες έως και 12x6m

MX9 TM PRO

TORNAX RT

CYCLONX TM PRO

RC 4370

RT 3200

RC 4400

Αναρρόφηση turbo

Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ Α ROBOT RC 4370 RC 4400
Για πισίνες διαστάσεων έως και 5,5 x 11 6 x 12
Περιοχές καθαρισμού Πυθμένας & τοιχία &  

γραμμή του νερού
Πυθμένας & τοιχία &  

γραμμή του νερού
Αριθμός μοτέρ που περιέχει 2 2
Μήκος καλωδίου 15m 18m
Χωρητικότητα φίλτρου 3,7 lt 3,7 lt
Προγράμματα / Διάρκεια 2 προγράμματα: Πυθμένας 

«βαθύς καθαρισμός» & 
Πυθμένας/τοιχία/γραμμή του 

νερού / 1,5h / 2,5h

6 προγράμματα: Πυθμένας 
«βαθύς καθαρισμός» / 

 Πυθμένας/τοιχία/γραμμή  
του νερού / 1h, 1h30, 2h

Πλάτος καθαρισμού 22cm 22cm
Ισχύς 150 W 150 W
Σύστημα κίνησης Ερπύστριες Ερπύστριες
Βούρτσες ΝΑΙ/ για πλακάκια εξτρά χρέωση 

βουρτσών € 128 +ΦΠΑ
ΝΑΙ/ για πλακάκια εξτρά χρέωση 

βουρτσών € 128 +ΦΠΑ

RT 2100

Η κορυφαία υδραυλική σκούπα σε όλο τον κόσμο, τώρα ακόμη καλύτερη!



• Cyclonic suction: τα σκουπίδια αιωρούνται συνεχώς 
μέσα στο φίλτρο για να μη φράζει

• Μεγάλο άνοιγμα αναρρόφησης για όλα τα σκουπίδια
• Easy lift system: ειδικό μπουτόν για να βγαίνει 

εύκολα από το νερό
• Wifi και ειδικό app: σύνδεση σε smartphone 

iOs και Android για ρύθμιση προγραμμάτων και 
τηλεκατεύθυνση

• Τέλεια πρόσφυση σε κάθε σχήμα πισίνας και 
κάθε επιφάνεια: πλακάκια/ψηφίδες/μεμβράνη/
βαφή,τσιμεντοκονία/plaster/βότσαλο/pebble κλπ.

• Control unit για γρήγορο χειρισμό

Τηλεκοντρόλ

Περιλαμβάνεται 
τρόλεϊ μεταφοράς

•  Καθαρίζουν και πυθμένα και τοιχία και τη 
γραμμή του νερού της πισίνας

•   Cyclonic suction: τα σκουπίδια αιωρούνται 
 συνεχώς μέσα στο φίλτρο για να μη φράζει

•   Easy lift system: ειδική πατέντα για  
να βγαίνει εύκολα από το νερό

•   Τέλεια πρόσφυση σε κάθε σχήμα πισίνας και κάθε 
επιφάνεια: πλακάκια/ψηφίδες, μεμβράνη, βαφή, 
τσιμεντοκονία, plaster, βότσαλο/pebble κλπ.

•  Control box με 7ήμερο προγραμματισμό
Control box προγραμματισμού 

Πολύ μεγάλο άνοιγμα 
αναρρόφησης σκουπιδιών

24,5cm

Πολύ μεγάλο άνοιγμα 
αναρρόφησης σκουπιδιών

24,5cm

Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ Α ROBOT RV 5480 iQ 4WD RV 5600 PRO 4WD
Για πισίνες διαστάσεων έως και 6 x 12 m 10 x 20 m
Περιοχές καθαρισμού Πυθμένας & τοιχία & γραμμή 

του νερού
Πυθμένας & τοιχία & γραμμή 

του νερού
Αριθμός μοτέρ που περιέχει 3 3
Μήκος καλωδίου swivel 360o 18m 25m
Χωρητικότητα φίλτρου / είδος 5 lt / 100μ 5 lt / 100μ
Ενδειξη γεμάτου φίλτρου ΝΑΙ ΝΑΙ
Προγράμματα / Διάρκεια διάρκειας από 0,30h έως 3,30h: 

Πυθμένας «βαθύς καθαρισμός», Πυθμένας/ 
τοιχία/ γραμμή του νερού, Γραμμή του νερού

Πολλαπλοί συνδυασμοί από 0,30h έως 
3,30h: Πυθμένας, τοιχία, γραμμή του νερού

Τηλεκοντρόλ Wifi. Μέσω δωρεάν application ΝΑΙ
Δυνατότητα 7ήμερου προγραμματισμού ΝΑΙ ΝΑΙ
Lift System NAI NAI
Ισχύς 150 W 150 W
Σύστημα κίνησης 4wd και στους 4 τροχούς 4wd και στους 4 τροχούς
Ενισχυμένες Βούρτσες contact + plus ΝΑΙ ΝΑΙ

VORTEX TM PRO - 4wd

RV 5600

Γ Ι Α  Μ Ε ΓΑ Λ Ε Σ
Π Ι Σ Ι Ν Ε Σ

RV 5480 iQ

•  Νέα Smart Robots με κίνηση στους 4  
τροχούς 

•  Καθαρίζουν και πυθμένα και τοιχία και τη
   γραμμή του νερού της πισίνας
•  Με Sensor Nav System που 
•  ανιχνεύει το σχήμα και το μέγεθος της πισίνας 

προσαρμόζοντας τις κινήσεις και τον χρόνο 
σκουπίσματος

•  περιλαμβάνει sensor πίεσης για ανέβασμα στα τοιχία 
και τη γραμμή του νερού

• Με μεγάλη απορροφητική ικανότητα ακόμα και της 
λεπτής σκόνης

Πατέντα SWIVEL 
 360° για να  

μην μπλέκεται  
το καλώδιο

Smart Robots
RA ALPHA iQ PRO

Wifi App

Control unit 

RA 6570

RA 6700

Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ Α ROBOT RA 6570 iQ Pro RA 6700 iQ Pro
Για πισίνες διαστάσεων έως και 6 x 12 m 7 x 15 m
Περιοχές καθαρισμού Πυθμένας, τοιχία, γραμμή του νερού
Προγράμματα / Διάρκεια Πολλαπλοί συνδυασμοί από 0h30 έως 3h30 με συγκεκριμμένα 

προγράμματα. Γρήγορο: μόνο πυθμένας 1h15. Smart: πυθμένας/τοιχία/γραμμή 
νερού, αναλόγως του μεγέθους της πισίνας. Ultra: πυθμένας/τοιχία/γραμμή νερού 2h45*

* (RA 6700: Επίσης μόνο γραμμή νερού 0h45)  
Δυνατότητα αυξομείωσης χρόνου 
καθαρισμού 

ΝΑΙ ΝΑΙ

Δυνατότητα 7ήμερου προγρ/μού ΝΑΙ/μέσω του app ΝΑΙ/μέσω του app
Δυνατότητα τοπικού καθαρισμού/ 
Spot cleaning 1m3 

- ΝΑΙ

Κίνηση Στους 4 τροχούς 4WD Στους 4 τροχούς 4WD
Αριθμός μοτέρ που περιέχει 3 3
Καλώδιο swivel 360o  /μήκος ΝΑΙ/ 18 m NAI / 21m
Χωρητικότητα φίλτρου/είδος 5 lt /  60 μ 5 lt /  60 μ
Τηλεκοντρόλ μέσω του app μέσω του app
Σύνδεση με smartphone NAI NAI
Ενισχυμένες βούρτσες Contact + plus ΝΑΙ ΝΑΙ
Ενδειξη γεμάτου φίλτρου ΝΑΙ ΝΑΙ
Διάφανο παράθυρο  φίλτρου ΝΑΙ ΝΑΙ
Μέτρηση θερμοκρασίας  νερού - ΝΑΙ/μέσω του app
Ισχύς 150 W 150 W
Lift system ΝΑΙ ΝΑΙ
Sensor Nav System ΝΑΙ ΝΑΙ

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Πατέντα SWIVEL 
 360° για να  

μην μπλέκεται  
το καλώδιο

Περιλαμβάνεται τρόλεϊ 
μεταφοράς

Διαφανές καπάκι 
φίλτρου

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

• RA 6570 & RA 6700 Μάρτιο & Απρίλιο αντίστοιχα • Τιμές 2020


