AUTOMATISCHE BODEMZUIGERS
DERBY VAC

De Derby Vac voor aansluiting op de skimmer van opzetzwembaden.
De Derby Vac heeft een groot vacuüm voor het opzuigen van het
vuil. Zeer eenvoudig te installeren. Minimale pomp van 0,37 kW.
Inclusief 8 m slang.
Art.nr.
Model bodemzuiger
HRAK767-B*Derby Vac.

Prijs
€ 104,-

*= zolang de voorraad strekt.

SMART

De Smart is eenvoudig op de skimmer aan te sluiten en in enkele minuten op snelheid. Wordt geleverd met een 10 flexibele slang en deflector wiel. De Smart heeft slechts 1 bewegend deel; het aanzuig
membraan en is hierdoor uitzonderlijk betrouwbaar. Minimale pompcapaciteit 6 m³/uur. Voor zwembaden tot 8x4 m.
Art.nr.
Model bodemzuiger
PR78723-B Smart.

Prijs
€ 260,-

LIL SHARK

De Lil Shark is ontwikkeld voor aansluiting op de skimmer van
(opzet)zwembaden. De Lil Shark heeft een dubbele rij ronde borstels
het loswerken van vuil en een groot vacuüm voor het opzuigen van
het vuil. De Lil Shark reinigt een pad van ca. 25 cm breed, zonder het
water te vertroebelen. Zeer eenvoudig te installeren. Minimale pompcapaciteit 6 m³/uur. Inclusief 9,5 m slang en accessoires.
Art.nr.
Model bodemzuiger
PGW8000-B Lil Shark.

Prijs
€ 259,-

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.
Art.nr.
Model bodemzuiger
PGW7900-B Sand Shark.

Prijs
€ 384,-

BLUEREBEL®

De Bluerebel is een model met 2 wielen voor uitstekende wendbaarheid in kleine ruimten, klimt 90° en reinigt tot aan de waterlijn. Gemakkelijk 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 10,3 m
slang. Minimale pompcapaciteit 8 m³/uur.
Art.nr.
Model bodemzuiger
PGW0275-B Bluerebel®.

Advies verkoopprijzen per 15/02/2021 exclusief 21 % BTW.

Prijs
€ 364,-

