Ongetwijfeld de eenvoudigste en
doeltreffendste hydraulische robotten.
DE ZUIGTECHNOLOGIE PER MEMBRAAN WAARMEE
DE HYDRAULISCHE ROBOTS ZIJN UITGEVOERD IS
EEN UITVINDING VAN ZODIAC®.

Twist Lock

Dia Cyclone
Diaphragm

Deze technologie is de garantie voor een optimale zuigkracht
voor een minimum debiet geschikt voor de meeste zwembaden in
Europa. Een technologie die zich door de jaren heen bewezen heeft
en voortdurend wordt vernieuwd door Zodiac®. Een hydraulische
robot van Zodiac® kopen, dat is voor u de verzekering dat u investeert
in een eenvoudige en zeer doeltreffende reiniger.

Duo Traction Control

HYDRAULISCHE REINIGINGSROBOT

Kies de juiste hydraulische robot
 T-gamma Zwembadafmetingen
T3
9x5m
T5
12 x 6 m

Vorm
Rechthoekig en ovaal
elke vorm

Verplaatsing
Pompvermogen
Bodem en wanden
Aanbevolen minimum: ½ PK
vlakke en zacht hellende bodem Aanbevolen minimum: ¾ PK

EXCLUSIEVE INNOVATIE!

GAMMA

Gewicht
1,2 kg
1,4 kg

OPTIONEEL:

Cyclonic Leaf Trap,
de nieuwste bladvanger.

GEPATENTEERD DIAPHRAGME
DIA CYCLONE-SYSTEEM

Voorzien van Twist Lock slangen
onder patent: geen verlies van
zuigkracht dankzij de beveiligde
aansluiting.

een duurzame, doeltreffende
aanzuiging.

Uitgerust met een anitblokkeerwiel
neemt hij alle hindernissen:
trappen, hoeken, ladders,
aftapdop.

IDAAL VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE
ZWEMBADEN

+
Option

GETEST &

GOEDGEKEURD!

meer dan

89%

Een compact en robuust design.

van de bezitters van
hydraulische robots
is verleid door het
argument «eenvoudig
gebruik»
van de zuigreinigers
Zodiac®.

Vleugelschijf om alle hoeken van
het zwembad te bereiken.

PERFORMANT EN PRAKTISCH

Tevredenheidsenquête 2012 onder
500 bezitters van zuigreinigers van
Zodiac®.

DUO TRACTION CONTROL
Hij zuigt in de kleinste
hoekjes dankzij
zijn gepatenteerde
verplaatsingssysteem: «duo
traction control». Twee
soepele,
onafhankelijke schijven
voor meer mobiliteit en
hechting in de hoeken en
op de wanden, voor een
nauwkeurige reiniging.
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www.zodiac-poolcare.com
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Zijn compacte design omvat een
ergonomische handgreep voor
eenvoudig in en uit het water
halen.
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