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• Szczotki rotacyjne 2 szt.
• Wydajność pompy: 48 m³/ godz.
		 - 800 l / min.
• Wydajność czyszczenia: 350 m² / godz.
• Filtr: 105 µ (standard)
• Ciężar: 15 kg
• Ciężar w wodzie: 10 kg
• Szerokość toru odkurzania: 630 mm
• Wymiary: 630 x 410 mm ( szer. x dł. )
• Kabel pływający: 40 m lub 25 m
• Bezprzewodowe zdalne sterowanie
• Szybkość pracy: 0,2 m/s
• Napięcie robocze: 42 V
• Zasilanie: 400 V prądu trójfazowego
• Moc: 650 W

Łatwe i
efektywne
czyszczenie
wszelkiego
rodzaju
basenów
krytych i
otwartych

Pool Bottom Cleaner

Czyszczenie odkurzaczem PIRAYA jest
łatwe i efektywne.
Odkurzacz basenowy PIRAYA jest lekki co sprawia, że jego
obsługa jest bardzo łatwa. Mimo niewielkiej konstrukcji
gabarytowej i niedużego ciężaru PIRAYA pod względem
wydajności czyszczenia jest jednym z wiodących urządzeń
tego typu na rynku. Elegancki sposób poruszania powoduje,
że czyszczenie basenu jest szybkie i efektywne.
Prosta, stabilna i nieskomplikowana konstrukcja daje w
rezultacie wysoką niezawodność pracy sprawiając również
to, że odkurzacz basenowy PIRAYA jest łatwy w obsłudze.
Odkurzacz PIRAYA jest zarówno ekonomiczny jak i
bezpieczny w użyciu.
PIRAYA cechuje się wysoką wydajnością pracy pompy ssącej
oraz szybko obracającymi się szczotkami, dając bardzo dobre
efekty w zasysaniu zanieczyszczeń zalegających na dnie
basenu. Pompa w odkurzaczu PIRAYA jest tak wydajna, że
potrafi w ciągu minuty przepompować przez drobnooczkowy
filtr aż 800 litrów wody. Konstrukcja trójkołowa układu jezdnego sprawia, że staje się on bardzo mobilny, zwrotny i precyzyjny w kierowaniu do celu - innymi słowy odkurzacz basenowy
PIRAYA jest zarówno łatwy jak i efektywny w użytkowaniu.

PIRAYA w wersji automatycznej
PIRAYA w wersji automatycznej to optymalny odkurzacz
basenowy. Pracuje on całkowicie samodzielne, ale można
nim również sterować manualnie za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Maszyna może pracować
zupełnie samodzielnie – to rozwiązanie daje Państwu bardzo
dużą efektywność w wykorzystaniu czasu pracy.
Na oczyszczenie małego basenu o rozmiarach 25 x 12 m
potrzebuje ok. 45 minut, a duży basen o rozmiarach 50 x 25 m
zostaje oczyszczony w ciągu niecałych 3 godzin. PIRAYA
w wersji automatycznej może być stosowana zarówno
w nieckach prostokątnych jak i w nieckach o dowolnych
kształtach.

Prosta i stabilna
konstrukcja, charakteryzująca
się wysoką niezawodnością
pracy i łatwością obsługi.

Program 1
dla basenów prostokątnych

Program 2

dla niecek okrągłych i o
dowolnym kształcie

Praktyczny
wózek jezdny
pozwala na
swobodne
przemieszczanie
odkurzacza
basenowego
PIRAYA.

Szczotki łatwe w
obsłudze.
Łatwy w obsłudze,
waży zaledwie 15 kg.

Stosuj program pracy automatycznej albo steruj odkurzaczem
za pomocą pilota.

Jednym ruchem ręki
można otworzyć i
wypłukać filtr.

