Piraya Automatic
Teknisk Data
• Roterande borstar
• Sugkapacitet: 48 m3/h,
800 l/min
• Rengöringskapacitet:
350 m2/h
• Filter: 105 mikron (standard)
Valmöjlighet: 50 eller 210 mikron
Special artikel: slangutlopp
• Vikt: 15 kg
• Vikt i vatten: 10 kg
• Sugbredd: >630 mm
• Mått: bxl 630x410 mm
• Flytkabel: 40 m eller 25 m
• Trådlös fjärrkontroll
• Hastighet: 0,2 m/s
• Arbetsspänning: 42 V
• Nätspänning: 400 V/3-fas
• Elektrisk effekt: 650 W
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Pool Bottom Cleaner

Enkel och effektiv rengöring
med en Piraya bottensugare
Piraya bottensugare är mycket lätta och därför är de enkla
att hantera. Trots sin låga vikt är Piraya bottensugare en
av de största bottensugarna på marknaden vad beträffar
rengöringskapacitet. Det smarta körmönstret gör Piraya
bottensugare snabba och effektiva. Konstruktionen är enkel
och robust, vilket ger hög driftsäkerhet. Den okomplicerade
konstruktionen gör också att Pirayabottensugare är lätta att
underhålla. Piraya bottensugare är både energisnåla och
säkra att använda.
Piraya bottensugare har snabbt roterande borstar och stor
sugkraft. Det gör dem väldigt verkningsfulla mot den smuts
som samlas på bassängens botten. Pumpen i Piraya bottensugare är så effektiv att det varje minut passerar 800 liter
vatten genom det finmaskiga filtret.
Konstruktionen med tre hjul är gjord för att ge ökad mobilitet
och exakthet. Därför är det både enkelt och effektivt att
rengöra med en Piraya bottensugare.

Enkel, robust
konstruktion som
ger hög driftsäkerhet
och ett förenklat underhåll.

Piraya Automatic
Piraya Automatic är den optimala bottensugaren. Den är
helt automatisk, men du kan också styra den manuellt
med en trådlös fjärrkontroll. Piraya Automatic kan lämnas
att arbeta helt utan uppsikt. Det gör den till en mycket
tidseffektiv lösning för dig. En bassäng på 25 x 12 meter
tar ungefär 45 minuter att göra ren, och en stor bassäng
på 50 x 25 meter rengörs på mindre än tre timmar.
Piraya Automatic går att använda både i rektangulära
och i fritt formade pooler.

Program 1

Program 2

För rektangulära pooler

För runda och
friformspooler

Den praktiska
transportvagnen gör att
du obehindrat
kan förflytta
Piraya bottensugare.

Enkelt underhåll
för borstarna.
Lätthanterlig, väger bara 15 kg.
Snabbt roterande borstar och
stor sugkraft.

Du kan använda dig av
automatiska program eller
styra med fjärrkontrollen.

Med ett enkelt grepp
öppnar man filtret för
avspolning.

