
 

LIL SHARK 
De Lil Shark wordt aangesloten op de skimmer van  (opzet) zwemba-
den. De Lil Shark heeft een dubbele rij ronde borstels het loswerken 
van vuil, een groot vacuüm voor het opzuigen van het vuil en reinigt 
een pad van ca. 25 cm breed, zonder het water te vertroebelen. Zeer 
eenvoudig te installeren. Minimale pompcapaciteit 6 m³/uur. Inclusief 
10 m slang en accessoires. Garantie 2 jaar. 
 

Art.nr.  Model bodemzuiger    Prijs 
PGW8000-B  Lil Shark.      €   325,- 
 
 
 

SAND SHARK 
De Sand Shark reinigt op 2 manieren; eerst schrobt hij de bodem van 
het zwembad, waarbij hij hardnekkige vuildeeltjes losmaakt met zijn 
rijen kleine rubberen schrobbers, waarna hij de resten afzuigt naar 
het filtersysteem. Het SmartTrac sturingssysteem stuurt de stofzuiger 
in elke hoek van het zwembad. Wordt geleverd met een debietmeter, 
regelklep en 10,3 m slang. Minimale pompcapaciteit 10 m³/uur.  
Garantie 2 jaar.  
 

Art.nr.  Model bodemzuiger    Prijs 
PGW7900-B  Sand Shark.     €   477,- 
 
 
 

BLUEREBEL 
De Bluerebel is een model met 2 wielen voor uitstekende wendbaar-
heid in kleine ruimten, klimt 90° en reinigt tot aan de waterlijn. Ge-
makkelijk te instaleren en de geprogrammeerde besturing verzekert 
een volledige en grondige reiniging. Dankzij het bijzondere turbine 
ontwerp wordt vuil probleemloos afgevoerd. Uitstekende prestaties 
voor pompen met variabel toerental en laag debiet voor een uiterst 
efficiente werking. Wordt geleverd met een accessoires en 10,4 m 
slang. Minimale pompcapaciteit 8 m³/uur. Garantie 2 jaar. 
 

Art.nr.  Model bodemzuiger    Prijs 
PGW0275-B  Bluerebel.      €   414,- 
 
 
 

PROWLER 
De Prowler P serie robot bodemzuigers hebben een zeer dun en  
ultra-compact design met een gewicht van minder dan 6 kg, en zijn 
daardoor gemakkelijk te dragen. Uitgerust met een snel waterafvoer-
systeem, is uit het water tillen zeer eenvoudig. Slimme navigatie met 
automatische koerscorrecties voor optimale verplaatsing. Filtratie van 
100 micron met makkelijke top access filtermand. 230 VAC / 30 VDC. 
Garantie 2 jaar. De modelverschillen zijn: 
P10: Alleen bodemreiniging, enkele mand, 12 m kabel, voor baden 
 tot 8 m lengte, cyclusduur 1.30 uur.  
P20: Bodem- en wandreiniging, dubbele mand, 16 m kabel, voor 
 baden tot 12 m lengte, cyclusduur 1.30, 2.00 en 2.30 uur, vol 
 filtermand indicator en afstandsbediening via Bluetooth app. 
P25: Gelijk aan P20, echter met 18 m kabel, voor baden tot 14 m 
 lengte en inclusief caddy. 
 

Art.nr.  Model bodemzuiger*    Prijs 
PR20516-C  Prowler P10.     €   693,- 
PR20523-C  Prowler P20.     €   816,- 
PR20463-C  Prowler P25, met caddy.    € 1049,- 
 
   * = Tradegrade, uitsluitend verkoop door professionele zwembad-
           dealers. Geen online verkoop. 

 

AUTOMATISCHE BODEMZUIGERS  
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