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Elektrische reinigers

De elektrische zwembadreinigers van Zodiac®

Een autonome en performante oplossing
Onafhankelijk van het filtratie systeem en eenvoudig 
aangesloten op het net, deze Plug&Play faciliteiten zijn 
autonoom.

Geen enkele tussenkomst is vereist, programmeerbaar 
(reinigingsduur, te reinigen oppervlakte, …), reinigen alle 
hoeken van het zwembad, gaan de wanden op, reinigen 
de waterlijn en vangen de onzuiverheden op in de filter-
bak.

Er bestaan verschillende modellen voor elk type zwembad.

Installatie
•  Plaats de bedieningskast op een 

afstand van minimum 3.5m van 
de zwembadboord

•  Sluit de reiniger op de 
bedieningskast aan

•  Sluit de bedieningskast uitslui-
tend aan op een stopcontact dat 
beveiligd is met een differen-
tieelschakelaar van maximum 
30mA

•  De gebruiker kan de reinigingscy-
clus aanpassen via de bedienings-
kast

Vergelijkingstabel 
van het gamma RT 2100 RT 3200 RC 4400 RV 4400 RV 5400 RV 5500 RV 5600

Garantie 2 jaar 2 jaar 2 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar

Kabellengte
Zwembadafmetingen

14 m
(8 x 4 m)

16,5 m
(10 x 5 m)

18 m
(12 x 6 m)

18 m
(12 x 6 m)

18 m
(12 x 6 m)

21 m
(15 x 7 m)

25 m
(20 x 10 m)

Enkel bodem X X X X X X

Bodem/wanden/waterlijn X X X X X X

Enkel waterlijn X X

Lift Systeem X X X X

4 WD X X X

Swivel anti-verwarring X X X

Afstandsbediening X X

7 dagen programmeerbaar X X X

Harde fi lter 3 L 3 L 3,7 L 5 L 5 L 5 L 5 L

*  Vortex™ Pro / Vortex™ Pro 4WD
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Elektrische reinigers

De elektrische zwembadreinigers van Zodiac®

Een autonome en performante oplossing
Het beste van de Zodiac® technologie geconcentreerd in de elektrische reinigers.

Onafhankelijk van het filtratie systeem zuigt de Plug&Play faciliteiten de onzuiverheden op in de fil-
terbak, voor een betere autonomie.

TornaX PRO, gewoonweg effi ciënt
De TornaX reiniger biedt een doeltreffende en volledig autonome 
reiniging van uw zwembad dankzij zijn intelligente verplaatsing 
en zijn roterende borstel die de onzuiverheden losmaakt alvorens 
deze op te zuigen. TornaX is de lichtste (5,5kg) van de Zodiac 
reinigers. Zijn lichtgewicht laat een gemakkelijke en snelle bedie-
ning toe, zonder enige inspanning. Gemakkelijk in gebruik en in 
onderhoud, TornaX beschikt over een toegang tot de filter via de 
bovenkant voor een reiniging zonder contact met de onzuiverhe-
den.

CyclonX™ PRO, een concentraat van technologie 
De reinigers van het CyclonX PRO gamma laten een optimale rei-
niging van het zwembad toe dankzij 6 voorgeprogrammeerde cy-
cli, een Deep Clean programma voor  een grondige reiniging van 
de bodem, alsook een Quick Clean programma van 1 uur. Dankzij 
de filter met grote capaciteit (tot 3,7L) en de grote aanzuigmond 
worden alle onzuiverheden opgezogen. De filter is nadien gemak-
kelijk te reinigen met de functie Push’n’Go, een gepatenteerde 
innovatie van Zodiac, door een eenvoudige druk op de knop 
Push’n’Go komt het handvat van de filterbak vrij.

Vortex™ PRO 4WD, de ultieme kracht 
in 4x4 versie
De reinigers van het Vortex PRO 4WD gamma beschikken over 
een Zodiac gepatenteerde ultra krachtige en constante cycloni-
sche aanzuiging. Uitgerust met 4WD zijn het reinigers voor alle  
terreinen: ze passen zich aan aan alle bekleding, kleven perfect 
aan de wanden en overwinnen gemakkelijk obstakels. De Vortex 
PRO 4WD beschikken eveneens over een Lift System hetgeen 
het gemakkelijker maakt hem uit het water te halen. Eveneens 
beschikt hij over een swivel die verwarring van de kabel vermijdt.  
Deze reinigers zijn de meest performante in het gamma.

 Vortex™ PRO, de ultieme kracht 
De reinigers van het Vortex PRO gamma zijn uitgerust met een 
gepatenteerde cyclonische aanzuiging ultra krachtig en constant.  
Met de gepatenteerde Zodiac Lift System uitvinding is het kin-
derspel om de robot uit het water te halen. Een krachtige water 
uitdrijving wordt geactiveerd bij het uit het water halen van de 
reiniger waardoor deze gemakkelijk te dragen is. De reinigers zijn 
eveneens uitgerust met een extra grote aanzuigcapaciteit dankzij 
hun filterbak van 4,7L en hun grote aanzuigmond.

NIEUW IN

2017
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Elektrische reinigers

GEPATENTEERDE 
CYCLONISCHE 
AANZUIGING

GEPATENTEERD 
LIFT SYSTEEM

Cyclonische aanzuiging

Lift system

Swivel

4-wielaandrijving (4WD)

Push’n’Go™

Een gepatenteerde technologie voor een krachtige reiniging

Een gepatenteerde uitvinding om reiniger moeiteloos uit het water te halen

Vermindert verwarring van de kabel

De efficiëntie van reiniging op alle terreinen

Een gepatenteerde uitvinding  om gemakkelijk toegang te krijgen tot de fi lter

Werking
De krachtige draaikolk binnen de filter houdt de onzuiverheden in beweging 
in plaats van op te stapelen hetgeen verstopping van de filter voorkomt en zo 
de performantie van de reiniging verlengt.

 - 20 % moeite!
De robot begeeft zich naar de gekozen wand en wacht op de waterlijn.  Een 
krachtige water uitdrijving wordt geactiveerd : een kracht besparing van 20% 
om de robot uit het water te tillen.

Werking
Een automatisch draaiend systeem verhindert dat de kabel verstrikt raakt 
tijdens de verplaatsing van de robot in het zwembad. De efficiëntie van de 
robot wordt zo geoptimaliseerd en de opberging van de kabel vergemakke-
lijkt.

Makkelijk overwinnen van obstakels
Uitgerust met 4WD passen de reinigers van het Vortex PRO 4WD gamma zich 
aan alle situaties aan. Wat ook het type of vorm van het zwembad is, ze rei-
nigen het zwembad met een grote precisie.

Een enkele klik geeft toegang tot de fi lter!
Om gemakkelijk toegang te krijgen tot de filter heeft Zodiac® Push’n’Go 
ontwikkeld, een exclusief systeem dat comfort en hanteerbaarheid combineert.

Optimale reinigingsgraad en perfecte grip
Dankzij hun motorische vaardigheden verplaatsen de reinigers van het Vortex PRO 4WD gamma zich 
in elke hoek, gelijk welke bekleding. De reinigers verzekeren een perfecte reiniging van het zwembad. 

Werking
Druk op de knop die zich bovenaan de robot bevindt zodat het handvat recht 
komt te staan. Trek vervolgens aan het handvat om de filterbak uit de robot te halen.

Robotten uitgerust met cyclonische aanzuiging: 
RV 4400, RV 5400, RV 5500 en RV 5600

Robotten uitgerust met cyclonische aanzuiging:
RV 4400, RV 5400, RV 5500 en RV 5600

Robotten uitgerust met 4WD: RV 5400, RV 5500 en RV 5600

Robotten uitgerust met 4WD: RV 5400, RV 5500 en RV 5600

Robotten uitgerust met Push’nGo: RC 4400

Onzuiverheden in beweging

4-WIEL-
AANDRIJVNG

SWIVEL
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Elektrische reinigers

 TORNAX

Gewoonweg effi ciënt

Reiniging van vloer Reiniging van vloer en wanden 
(RT 3200)

Filter gemakkelijk te reinigenLicht voor gemakkelijke 
manipulatie

Gemakkelijke toegang tot filterbak

Tractie rupsbanden

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN RT 2100 RT 3200

Reinigingszones Enkel vloer Vloer / wanden

Type zwembaden Maximum afmeting 8 x 4m (kabel 14 m) Maximum afmeting 10 x 5m (kabel 16,5m)

Liner, polyester kuip, geverfd beton, tegels* Liner, polyester kuip, geverfd beton, tegels*

Rechthoekig, ovaal, vrije vormen Rechthoekig, ovaal, vrije vormen

Filter 3L 3L

Harde fi lter / Toegang aan bovenkant van de robot Harde fi lter / Toegang aan bovenkant van de robot

Ondoorschijnend venster Transparant venster

Filterbak 100 microns Filterbak 100 microns

Gewicht (zonder kabel) 5,5 kg 5,5 kg

Gewicht (bij het uit het water halen) 13 kg 13 kg

Duur reinigingscycli 1 cyclus / 2u 1 cyclus / 2u30

Waarborg 2 jaar 2 jaar

Karretje Neen Neen

* Met speciale borstels voor een optimale reiniging in sommige betegelde zwembaden.

Gemakkelijke to

Tractie rupsbanden
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RT 2100 TORNAX PRO NIEUW IN

2017
GARANTIE

2jaar

Gewoonweg efficiënt

É Efficiënte reiniging van de vloer

É Licht voor gemakkelijke manipulatie

É Filter gemakkelijk te reinigen

Voor welk zwembad ?

Type van zwembad Privé ingebouwde zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, maximum afmeting 8 x 4m

Vorm van het zwembad Alle vormen : rechthoekig, ovaal, vrije vorm

Zwembadbodem Alle bodems : Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantspunt

Bekleding Liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton, tegels *

* Voor een optimale werking in sommige betegelde zwembaden kan het nodig zijn speciale borstels voor tegels te gebruiken, beschikbaar als accessoire.

Technische eigenschappen

Aantal motoren 2 Afmeting verpakking 56 x 37 x 38 cm

Voedingsspanning kastje 100-240 VAC ; 50 / 60 Hz Gewicht van de robot 5,5 kg (Verpakt 10,1kg)

Voedingsspanning robot 30 VDC Filteroppervlakte 480 cm²

Geabsorbeerd vermogen 100 W Filtratieniveau 100μ

Kabellengte 14 m Filtercapaciteit 3 L

Afmetingen van robot (LxBxH) 37 x 29 x 30 cm Theoretisch gereinigde 
oppervlakte

17 cm

Algemeenheden

Reinigingszone Bodem

Aantal / duur reinigingscycli 1 cyclus - Bodem : 2u

Energiebron Autonoom, aansluiting op 230 V en veiligheids transformator

Verplaatsing Pre-programmatie

Tractie systeem Rupsen

Aandrijving Draaikolk

Borstels Ja

Veiligheid Veiligheid uit het water, elektronische bescherming van de motoren

Filtratie systeem / toegang Harde filterbak met toegang bovenaan de reiniger

Aantal per pallet 36

Inclusieve accessoires

Filterbak 
fijn vuil 100μ

Bedieningskast

Filter EC 60μ
heel fijn vuil

Filter EC 100μ
standaard - fijn vuil

Filter EC 200μ
grof vuil

Transport 
karretje

Speciale borstel voor 
tegelbaden (per stuk)

Basis voor 
bedieningskast

Elektrische reinigers

Model Referentie
Elektrische robot - TORNAX RT 2100 WR000092

R

Toebehoren Referentie
Filter EC 60μ - heel fi jn vuil R0763100

Filter EC 100μ - standaard - fi jn vuil R0762900

Filter EC 200μ - grof vuil R076300

Transport karretje R0767600

Speciale borstel voor tegelbaden (per stuk) R0774900
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RT 3200 TORNAX PRO NIEUW IN

2017
GARANTIE

2jaar

Gewoonweg efficiënt

É Efficiënte reiniging van de vloer en wanden

É Licht voor gemakkelijke manipulatie

É Filter gemakkelijk te reinigen

Voor welk zwembad ?

Type van zwembad Privé ingebouwde zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, maximum afmeting 10 x 5m

Vorm van het zwembad Alle vormen : rechthoekig, ovaal, vrije vorm

Zwembadbodem Alle bodems : Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantspunt

Bekleding Liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton, tegels *

* Voor een optimale werking in sommige betegelde zwembaden kan het nodig zijn speciale borstels voor tegels te gebruiken, beschikbaar als accessoire

Technische eigenschappen

Aantal motoren 2 Afmeting verpakking 56 x 37 x 38 cm

Voedingsspanning kastje 100-240 VAC ; 50 / 60 Hz Gewicht van de robot 5,5 kg (Verpakt 10,1kg)

Voedingsspanning robot 30 VDC Filteroppervlakte 480 cm²

Geabsorbeerd vermogen 100 W Filtratieniveau 100μ

Kabellengte 16,5m Filtercapaciteit 3 L

Afmetingen van robot (LxBxH) 37 x 29 x 30 cm Theoretisch gereinigde 
oppervlakte

17 cm

Algemeenheden

Reinigingszone Bodem/wanden

Aantal / duur reinigingscycli 1 cyclus - Bodem : 2u30

Energiebron Autonoom, aansluiting op 230 V en veiligheids transformator

Verplaatsing Pre-programmatie

Tractie systeem Rupsen

Aandrijving Draaikolk

Borstels Ja

Veiligheid Veiligheid uit het water, elektronische bescherming van de motoren

Filtratie systeem / toegang Harde filterbak met toegang bovenaan de reiniger

Aantal per pallet 36

Inclusieve accessoires

Filterbak 
fijn vuil 100μ

Bedieningskast

Filter EC 60μ
heel fijn vuil

Filter EC 100μ
standaard - fijn vuil

Filter EC 200μ
grof vuil

Transport 
karretje

Speciale borstel voor 
tegelbaden (per stuk)

Basis voor 
bedieningskast

Elektrische reinigers

Model Referentie
Elektrische robot - TORNAX RT 3200 WR000093

R

Toebehoren Referentie
Filter EC 60μ - heel fi jn vuil R0763100

Filter EC 100μ - standaard - fi jn vuil R0762900

Filter EC 200μ - grof vuil R076300

Transport karretje R0767600 

Speciale borstel voor tegelbaden (per stuk) R0774900
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Elektrische reinigers

CyclonXTM PRO

Een concentraat aan Zodiac® technologie

Technische 
eigenschappen RC 4400

Afmetingen zwembad 12 x 6 m

Reinigingszone Bodem / Wanden waterlijn

Reinigingsprogramma’s 6

Aanpassing reinigings-
duur 

Ja

Volle fi lter indicatie Ja

Filterdeksel Doorzichtig

Lengte van kabel 18 m

Karretje Ja

Meerdere reinigingszones
(vloer, wanden, waterlijn)

Filterbak
Inhoud 3,7L

Bedieningskast Karretje
(geleverd met de reiniger)

Push’n’GoTM Systeem
(gemakkelijke toegang tot filter)

Tractie rupsbanden

Werking bedieningskast

Symbolen 
bedieningskast

Beschrijving 
van de symbolen RC 4400

Aan / uit •

Controle indicator •

Te reinigen oppervlakte*

Enkel bodem

Bodem + wanden + waterlijn

•

Controle van de oppervlakte •

Indicatie “reiniging filter” •

Aanpassing reinigingsduur •

* De gekozen reinigingscyclus is traceerbaar met behulp van de pictogrammen die oplichten.
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RC 4400 CYCLONX™ PRO GARANTIE

2jaar

De essentie van de Zodiac® technologie
É   Gepatenteerde cyclonische  aanzuiging
É   Toegang tot filter door eenvoudige 

drukbeweging
É   Express reinigingsprogramma

Voor welk zwembad ?
Type zwembad Private ingebouwde zwembaden, bovengrondse zwembaden met harde wanden maximum 12 x 6 m.

Zwembadvorm Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving

Zwembadbodem Plat, lichte helling, samengestelde hellingen, diamantpunt

Bekleding Tegels, liner, polyester kuip, gewapende PVC, geverfd beton

Technische eigenschappen
Aantal motoren 2 Gewicht van de reiniger 9 kg

Voedingsspanning kastje 200-240 VAC ; 50 Hz Verpakt gewicht 18,4 kg

Voedingsspanning robot  30 VDC Filteroppervlakte 1 370 cm2

Geabsorbeerd vermogen 150 W Filtratievermogen 100μ

Lengte van kabel 18 m Filtercapaciteit 3,7 L

Afmetingen van reiniger (L × B × h) 41 x 42 x 28 cm Theoretisch gereinigde oppervlakte 22 cm

Afmetingen verpakking (L × B × h) 56 × 56 × 46 cm Pompdebiet 16 m3/u

Algemeenheden
Reinigingszone Vloer / wanden / waterlijn Borstels Ja

Aantal reinigingscycli 6 cycli Lift Systeem Nee

Duur reinigingscycli 1u, 1u30, 2u (enkel vloer) 2u, 2u30, 3u 
(vloer/wanden/waterlijn)

Transparant venster Ja

Energiebron Autonoom, aansluiting op 230 V en op 
veiligheids transformator

Volle filter indicatie Ja

Verplaatsing Voorgeprogrammeerd Afstandsbediening Nee

Tractie systeem Rupsen Veiligheid Veiligheid uit het water, elektronische 
bescherming van de motoren

Aandrijving Draaikolk Filtratie systeem / toegang Filterbak met toegang bovenaan de 
reiniger

Filter EC Bescherm hoes 
voor karretje

Borstelset voor 
polyester bad

Borstelset voor zeer 
gladde bekleding

Produkt gereserveerd 
voor de vakhandel

PUSH’N’GOTM

Een gepatenteerde uitvinding voor eenvoudige toegang tot de fi lter
Om makkelijker toegang te krijgen tot de filter heeft Zodiac® Push’n’GoTM gecreëerd, een 
exclusief systeem dat comfort en hanteerbaarheid verenigt

Elektrische reinigers

Model Referentie
RC 4400 Cyclonic Pro - kabel 18 m WR000021

R

Toebehoren Referentie
Filter EC 60μ - heel fi jn vuil - RC4400 R0632602

Filter EC 200μ - grof vuil - RC4400 R0632601

Filter EC 100μ - standaard - fi jn vuil - RC4400 R0632600

Bescherm hoes voor karretje R0568100

Borstelset voor polyester bad (2 stuks) R0697600

Borstelset voor zeer gladde bekleding (2 stuks) R0718600



78

Elektrische reinigers

Vergelijkingstabel 
reinigers RV 4400 RV 5400 RV 5500 RV 5600

Afmetingen van het 
zwembad

12 x 6 m 12 x 6 m 15 x 7 m 20 x 10 m

Reinigingszone
Enkel vloer, vloer / wanden /

waterlijn
Enkel vloer, vloer / wanden /

waterlijn
Enkel vloer, vloer / wanden /

waterlijn, enkel waterlijn
Enkel vloer, vloer / wanden /

waterlijn, enkel waterlijn

Reinigingsprogramma’s 2 2 6 6

Programmeerbare 
bedieningskast – 7 dagen

Nee Ja Ja Ja

Lift Systeem Ja Ja Ja Ja

Wielaandrijving 2 4 4 4

Afstandsbediening Nee Nee Ja Ja

Volle fi lter indicatie Ja Ja Ja Ja

Kabellengte 18 m 18 m 21 m 25 m

Waarborg 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar

Borstels Contact + Nee Ja Ja Ja

VortexTM Pro Gamma

Een concentraat aan innovatie

Gemeenschappelijke punten van het gamma

VortexTM  Technologie :
Krachtige en constante 

zuigkracht

Handvat vooraan de reiniger 
en waterevacuatie langs de 

achterzijde

3 filtratieniveaus 
beschikbaar

Lamellen borstels Extra grote aanzuigmond Indicator volle filter

Gepatenteerd liftsysteemMakkelijke toegang 
tot filterbak met grote 

capaciteit (5L)
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RV 4400 Vortex™ Pro GARANTIE

3jaar

Krachtig en licht buiten het water
É  Een krachtige en constante aanzuiging : 

gepatenteerde cyclonische aanzuiging
É  Eenvoudig uit het water te halen : 

gepatenteerd lift systeem
É  Makkelijke reiniging van de grote capaciteitsfilter 

Voor welk zwembad ?

Type van zwembad Privé ingebouwde zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, maximum afmeting 12 x 6m

Voor elk type vormgeving Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving

Voor elke bodem Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantspunt

Voor elk type bekleding Tegels*, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton

Technische eigenschappen

Aantal motoren 3 Gewicht van de reiniger 9,5 kg

Voedingsspanning kastje 200-240 VAC ; 50 Hz Verpakt gewicht 19,2 kg

Voedingsspanning robot  30 VDC Filteroppervlakte 1 280 cm2

Geabsorbeerd vermogen 150 W Filtratievermogen 100μ

Lengte van kabel 18 m Filtercapaciteit 5 L

Afmetingen van reiniger (L × B × h) 43 x 48 x 27 cm Theoretisch gereinigde oppervlakte 27 cm

Afmetingen verpakking (L × B × h) 56 × 56 × 46 cm Pompdebiet 16 m3/u

Algemeenheden

Reinigingszone Vloer / wanden / waterlijn Borstels Ja

Aantal reinigingscycli 2 (enkel vloer en vloer/wanden/
waterlijn)

Lift systeem Ja

Duur reinigingscycli 1u30 / 2u30 Afstandsbediening Nee

Energiebron Autonoom, aansluiting op 230 V en 
op veiligheids transformator

Volle filter indicatie Nee

Verplaatsing Pre-programmatie Veiligheid Veiligheid uit het water, elektronische 
bescherming van de motoren

Tractie systeem 2 wielaandrijving Filtratie systeem Filterbak

Aandrijving Draaikolk Filtertoegang Op de reiniger

* Voor een perfecte hechting op te tegels is het raadzaam de banden te vervangen door zuignappen, verkocht als accessoire – referentie W2057A.

Elektrische reinigers

Produkt gereserveerd voor de vakhandel
GEPATENTEERDE 

CYCLONISCHE 
AANZUIGING

GEPATENTEERD 
LIFT SYSTEEM

Filter EC Bescherm hoes 
voor karretje

Band voorwiel 
voor tegelbad

Model Referentie
Vortex Pro RV 4400 - kabel 18 m WR000028

R

Toebehoren Referentie
Filter EC 60μ - heel fi jn vuil R0638600

Filter EC 200μ - grof vuil R0643700

Filter EC 100μ - standaard - fi jn vuil R0636600

Bescherm hoes voor karretje R0568100

Band voorwiel voor tegelbad R0636400
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Elektrische reinigers

RV 5400 Vortex™ Pro 4WD NIEUW IN

2017
GARANTIE

3jaar

De ultieme kracht in 4x4 versie

É Krachtige en constante aanzuiging

É Reiniger voor alle terreinen

É Eenvoudig uit het water te halen

É Extra grote aanzuigcapaciteit

Inclusieve accessoires

Karretje Bedieningskast Filterbak fijn vuil 100μ Borstels contact + Swivel

Voor welk zwembad ?

Type van zwembad Privé ingebouwde zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, maximum afmeting 12 x 6 m

Voor elk type vormgeving Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving

Voor elke bodem Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantspunt

Voor elk type bekleding Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton

Technische eigenschappen

Aantal motoren 3 Gewicht van de reiniger 9,5 kg

Voedingsspanning kastje 200-240 VAC ; 50 Hz Verpakt gewicht 19,2 kg

Voedingsspanning robot  30 VDC Filteroppervlakte 1 280 cm2

Geabsorbeerd vermogen 150 W Filtratievermogen 100μ

Lengte van kabel 18 m met swivel Filtercapaciteit 5 L

Afmetingen van reiniger (L × B × h) 43 x 48 x 27 cm Theoretisch gereinigde oppervlakte 27 cm

Afmetingen verpakking (L × B × h) 56 × 56 × 46 cm Pompdebiet 16 m3/u

Algemeenheden

Reinigingszone Vloer / wanden / waterlijn Borstels Ja (Borstels Contact+)

Aantal reinigingscycli 2 cycli (enkel vloer en vloer/wan-
den/waterlijn)

Lift systeem Ja

Duur reinigingscycli 1u30 / 2u30 Volle filter indicatie Ja

Energiebron Autonoom, aansluiting op 230 V en 
op veiligheids transformator

Afstandsbediening Nee

Verplaatsing Pre-programmatie Veiligheid Veiligheid uit het water, elektronische 
bescherming van de motoren

Tractie systeem 4 wielaandrijving Filtratie systeem Filterbak

Aandrijving Draaikolk Filtertoegang Op de reiniger

Produkt gereserveerd voor de vakhandelGEPATENTEERDE 
CYCLONISCHE 
AANZUIGING

GEPATENTEERD 
LIFT SYSTEEM Filter EC Bescherm hoes 

voor karretje

Model Referentie
Vortex 4WD PRO RV 5400 - kabel 18 m WR000107

R

Toebehoren Referentie
Filter EC 60μ - heel fi jn vuil R0638600

Filter EC 100μ - standaard - fi jn vuil R0636600

Filter EC 200μ - grof vuil R0643700

Bescherm hoes voor karretje R0568100

SWIVEL
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Elektrische reinigers

RV 5500 Vortex™ Pro 4WD NIEUW IN

2017
GARANTIE

3jaar

De ultieme kracht in 4x4 versie

É Krachtige en constante aanzuiging

É Reiniger voor alle terreinen

É Eenvoudig uit het water te halen

É Extra grote aanzuigcapaciteit

Inclusieve accessoires

Karretje Bedieningskast Filterbak fijn vuil 100μ Borstels contact + Kinetische afstandsbediening Swivel

Voor welk zwembad ?

Type van zwembad Privé ingebouwde zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, maximum afmeting 15 x 7 m

Voor elk type vormgeving Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving

Voor elke bodem Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantspunt

Voor elk type bekleding Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton

Technische eigenschappen

Aantal motoren 3 Gewicht van de reiniger 9,5 kg

Voedingsspanning kastje 200-240 VAC ; 50 Hz Verpakt gewicht 19,2 kg

Voedingsspanning robot  30 VDC Filteroppervlakte 1 280 cm2

Geabsorbeerd vermogen 150 W max Filtratievermogen 100μ

Lengte van kabel 21 m met swivel Filtercapaciteit 5 L

Afmetingen van reiniger (L × B × h) 43 x 48 x 27 cm Theoretisch gereinigde oppervlakte 27 cm

Afmetingen verpakking (L × B × h) 56 × 56 × 46 cm Pompdebiet 16 m3/u

Algemeenheden

Reinigingszone Vloer / wanden / waterlijn Borstels Ja (Borstels Contact+)

Aantal en duur van reinigingscycli Meerdere tijdsduren enkel vloer, 
vloer / wanden / waterlijn en enkel 
waterlijn

Lift systeem Ja

Volle filter indicatie Ja

Energiebron Autonoom, aansluiting op 230 V en 
op veiligheids transformator

Afstandsbediening Ja

Verplaatsing Pre-programmatie Veiligheid Veiligheid uit het water, elektronische 
bescherming van de motoren

Tractie systeem 4 wielaandrijving Filtratie systeem Filterbak

Aandrijving Draaikolk Filtertoegang Op de reiniger

Produkt gereserveerd voor de vakhandel

GEPATENTEERDE 
CYCLONISCHE 
AANZUIGING

GEPATENTEERD 
LIFT SYSTEEM Filter EC Bescherm hoes 

voor karretje

Model Referentie
Vortex 4WD PRO RV 5500 - kabel 21 m WR000104

R

Toebehoren Referentie
Filter EC 60μ - heel fi jn vuil R0638600

Filter EC 200μ - grof vuil R0643700

Filter EC 100μ - standaard - fi jn vuil R0636600

Bescherm hoes voor karretje R0568100

SWIVEL
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Elektrische reinigers

RV 5600 Vortex™ Pro 4WD NIEUW IN

2017
GARANTIE

3jaar

De ultieme kracht in 4x4 versie

É Krachtige en constante aanzuiging

É Reiniger voor alle terreinen

É Eenvoudig uit het water te halen

É Extra grote aanzuigcapaciteit

Inclusieve accessoires

Karretje Bedieningskast Filterbak fijn vuil 100μ Borstels contact + Kinetische afstandsbediening Swivel

Voor welk zwembad ?

Type van zwembad Privé ingebouwde zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, maximum afmeting 20 x 10m

Voor elk type vormgeving Rechthoekig, ovaal, vrije vorm

Voor elke bodem Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantspunt

Voor elk type bekleding Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton

Technische eigenschappen

Aantal motoren 3 Gewicht van de reiniger 9,5 kg

Voedingsspanning kastje 200-240 VAC ; 50 Hz Verpakt gewicht 19,2 kg

Voedingsspanning robot  30 VDC Filteroppervlakte 1 280 cm2

Geabsorbeerd vermogen 150 W Filtratievermogen 100μ

Lengte van kabel 25 m met swivel Filtercapaciteit 5 L

Afmetingen van reiniger (L × B × h) 43 x 48 x 27 cm Theoretisch gereinigde oppervlakte 27 cm

Afmetingen verpakking (L × B × h) 56 x 56 x 46 cm Pompdebiet 16 m3/h

Algemeenheden

Reinigingszone Vloer/wanden/waterlijn Borstels Ja (Borstels Contact+)

Aantal/duur reinigingscycli Meerdere tijdsduren enkel vloer, vloer/
wanden/waterlijn en enkel waterlijn

Lift systeem Ja

Geïntegreerde programmatieklok Ja / 7 dagen Volle filter indicatie Ja

Energiebron Autonoom, aansluiting op 230 V en op 
veiligheids transformator

Afstandsbediening Ja

Verplaatsing Pre-programmatie Veiligheid Veiligheid uit het water, elektronische 
bescherming van de motoren

Tractie systeem 4 wielaandrijving Filtratiesysteem / toegang Filterbak / op de reiniger

Aandrijving Draaikolk Aantal stuks per pallet 16

Produkt gereserveerd voor de vakhandel

GEPATENTEERDE 
CYCLONISCHE 
AANZUIGING

GEPATENTEERD 
LIFT SYSTEEM Filter EC Bescherm hoes 

voor karretje

Model Referentie
Vortex 4WD PRO RV 5600 - kabel 25 m WR000064

R

Toebehoren Referentie
Filter EC 60μ - heel fi jn vuil R0638600

Filter EC 200μ - grof vuil R0643700

Filter EC 100μ - standaard - fi jn vuil R0636600

Bescherm hoes voor karretje R0568100

SWIVEL
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Hydraulische reinigers

Hulp bij maken van uw keuze Kontiki™ 2 T3® T5®  Duo MX9™

Hydraulische reiniger technologie • • • •

Werking van het toestel Diafragma Diafragma Diafragma Mechanisch

Vormen van het zwembad Rechthoekig / ovaal Rechthoekig / ovaal / rond Vrije vormgeving Vrije vormgeving

Bodem van het zwembad Plat / afl opend Plat / afl opend Plat / afl opend / afl opend met 
duikgedeelte Alle type bodems

Zwembad afmeting 8 x 4 m 9 x 5 m 12 x 6 m 12 x 6 m

Verplaatsing Bodem Bodem Bodem en wand Bodem en wand

Vermogen 1/2 CV 1/2 CV 3/4 CV 3/4 CV

Aantal slangen van 1 m 8 10 12 12

Slangen Twist Lock - • • •

Waarborg 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar

CyclonicTM Leaf
Catcher

MX9™T5® DuoT3®KontikiTM 2 Spa Wand

De hydraulische reinigers van Zodiac® : 
Een eenvoudige en toegankelijke oplossing
De hydraulische reinigers zijn eenvoudig te installeren op 
het filtratiesysteem van het zwembad en gebruiken de 
kracht van de motor voor de werking ervan.

De reinigers vangen het puin op door aanzuiging en wordt 
opgeslagen in de voorfilter van de pomp.

De hydraulische reinigers worden aangesloten op de 
borstelaansluiting of op een skimmer en zijn uitermate 
geschikt voor kleinere baden met vlakke of licht hellende 
bodem en bovengrondse zwembaden.

Standaard installatie
•  De reiniger wordt rechtstreeks aangesloten op de borstelaansluiting of op de skimmer.  Geen enkele 

electrische aansluiting is vereist.

•  De lengte van de slang perfect aangepast aan het zwembad is gelijk aan de verste afstand dat de 
robot  kan afleggen in het zwembad vanaf het aansluitpunt (skimmer) tot in de verste hoek van het 
zwembad plus 1 meter. 

•  Voor een optimale installatie is het best een debiet test uit te voeren en deze te regelen met behulp 
van de by-pass.

Lengte van de slang
=

Afstand tussen skimmer of 
stofzuigeraansluiting en het verste 

punt
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Hydraulische reinigers

Kontiki™ 2 GARANTIE

2jaar

De beste hydraulische robot voor 
bovengrondse zwembaden
É Diafragma: membraantechnologie

É Schijf met vinnen: optimale beweeglijkheid van de reiniger

Voor welk zwembad ?

Type van zwembad Bovengrondse zwembaden met harde wanden. Maximum afmeting 8 x 4 m

Voor elk type vormgeving Rechthoekig, ovaal

Voor elke bodem Plat, aflopend

Voor elk type bekleding Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton

Technische eigenschappen

Slanglengte 8 slangen van 1 m

Afmetingen van de reiniger (L x B x h) 48 x 20 x 40 cm

Afmetingen verpakking (L x B x h) 101 × 31,5 × 33 cm

Gewicht van de reiniger 1,3 kg 

Verpakt gewicht 5,5 kg 

Filteroppervlakte
Filtratievermogen Filtratiecycli van het zwembad

Gereinigde breedte 40 cm

Minimum pompvermogen 1/2 CV

Verplaatsingssnelheid 6 m/min.

Algemeenheden

Reinigingszone Bodem

Installatie Door de gebruiker op de skimmer of de bodemreiniger aansluiting

Energiebron Filtratiegroep

Technologie Hydraulische opzuiging

Gebruiksysteem Diafragma

Wascycli 6 uur filtratie (3*2uur)

Verplaatsing Willekeurig

Type van opgezogen vuildeeltjes Fijn, gemiddeld en groot

Mogelijkheid om tegelijkertijd te zwemmen Ja

Waarborg 2 jaar

Inclusieve toebehoren 2 adaptors, 2 deflectors

BOVENGRONDSE 
ZWEMBADEN

Winterhoes voor buizen Set van 6 buizen 
van 1 m

Debiettester

Model Referentie
Hydraulische robot - KONTIKI 2 W70478

Toebehoren Referentie
Winterhoes voor buizen W70151P

Set van 6 buizen van 1 m W69100

Debiettester W70335P
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Hydraulische reinigers

T3® GARANTIE

2jaar

De ideale reiniger voor kleine
en middelgrote zwembaden
É  Diacyclone diafragma : een nog sterkere zuigkracht

É  Borstvinnen schijf die de beweeglijkheid van de 
reiniger verhoogd

É  Slang twistlock : eenvoudige en veilige aansluiting

Voor welk zwembad ?

Type van zwembad Bovengrondse zwembaden met harde wanden. Maximum afmeting 9 x 5 m

Voor elk type vormgeving Rechthoekig, ovaal

Voor elke bodem Plat, aflopend

Voor elk type bekleding Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton

Technische eigenschappen

Slanglengte 10 slangen van 1 m

Afmetingen van de reiniger (L x B x h) 41 x 36 x 28 cm

Afmetingen verpakking (L x B x h) 102,8 x 41,5 x 22,4 cm

Gewicht van de reiniger 1,18 kg 

Verpakt gewicht 6,8 kg

Filtratievermogen Filtratiecycli van het zwembad

Gereinigde breedte 30 cm

Minimum pompvermogen 1/2 CV

Verplaatsingssnelheid 6,5 m/min.

Algemeenheden

Reinigingszone Bodem

Installatie Door de gebruiker op de skimmer of de bodemreiniger aansluiting

Energiebron Filtratiegroep

Technologie Hydraulische opzuiging

Gebruiksysteem Mechanische afzuiging : Diafragma Dia cyclone

Wascycli 6 uur filtratie (3*2uur)

Verplaatsing Willekeurig

Type van opgezogen vuildeeltjes Fijn, gemiddeld

Mogelijkheid om tegelijkertijd te zwemmen Ja

Waarborg 2 jaar

Inclusieve toebehoren Leidingen Twist Lock, wiel anti-blokkering, debiettester, automatische debietregelaar

Winterhoes voor buizen Set van 6 buizen 
van 1 m twist lock

ALLE TYPES 
BEKLEDING

Model Referentie
Hydraulische robot - T3 W70674

Toebehoren Referentie
Winterhoes voor buizen W70151P

Set van 6 buizen van 1 m twist lock W78055
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Hydraulische reinigers

T5® Duo GARANTIE

2jaar

De meest eenvoudige en doel-
treffende hydraulische reiniger
É  Dia cyclone diafragma : een nog sterkere zuigkracht

É  Duo Traction Control: soepele schijf in twee delen 
voor een betere grip

É  Nieuwe slang Twist Lock: eenvoudige en beveiligde aansluiting

Voor welk zwembad ?

Type van zwembad Bovengrondse zwembaden met harde wanden. Maximum afmeting 12 x 6 m

Voor elk type vormgeving Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving

Voor elke bodem Plat, aflopend, aflopend met duikgedeelte

Voor elk type bekleding Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton

Technische eigenschappen

Slanglengte 12 slangen van 1 m

Afmetingen van de reiniger (L x B x h) 44 x 43 x 22 cm

Afmetingen verpakking (L x B x h) 99 × 45,5 × 29,5 cm

Gewicht van de reiniger 1,4 kg 

Verpakt gewicht 8,4 kg 

Filteroppervlakte
Filtratievermogen Filtratiecycli van het zwembad

Gereinigde breedte 44 cm

Minimum pompvermogen 3/4 CV

Verplaatsingssnelheid 6 m/min.

Algemeenheden

Reinigingszone Bodem en wand

Installatie Door de gebruiker op de skimmer of de bodemreiniger aansluiting

Energiebron Filtratiegroep

Technologie Hydraulische opzuiging

Gebruiksysteem Diafragma Dia cyclone

Wascycli 6 uur filtratie (3*2uur)

Verplaatsing Willekeurig, vloer en wanden

Type van opgezogen vuildeeltjes Fijn, gemiddeld en groot

Mogelijkheid om tegelijkertijd te zwemmen Ja

Waarborg 2 jaar

Inclusieve toebehoren Dia cyclone, leidingen Twist Lock, wiel anti-blokkering, debiettester, automatische 
debietregelaar

ALLE TYPES 
BEKLEDING

Winterhoes voor buizen Set van 6 buizen 
van 1 m twist lock

ALLE TYPES 
ZWEMBADEN

Model Referentie
Hydraulische robot - T5 Duo W78046

Toebehoren Referentie
Winterhoes voor buizen W70151P

Set van 6 buizen van 1 m twist lock W78055
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Hydraulische reinigers

MX9™ NIEUW IN

2017
GARANTIE

2jaar

De beste hydraulische robot 
voor een uitmuntende reiniging
É  Voorgeprogrammeerde navigatie systeem X-drive: 

voor een zeer efficiënte reiniging van elke oppervlakte.

É  Turbo aanzuigkracht, krachtige turbine en 2 aanzuig-
schroeven

É  Rupsbanden: voor een perfecte stabiliteit en beweeglijkheid

É  Slang twist lock : eenvoudige en veilige aansluiting

Voor welk zwembad ?

Type van zwembad Privé ingebouwde zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, maximum afmeting 12x6m

Voor elk type vormgeving Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving

Voor elke bodem Plat, aflopend, aflopend met duikgedeelte

Voor elk type bekleding Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton

Technische eigenschappen

Slanglengte 12 slangen van 1 m

Afmetingen van de reiniger (L x B x h) 41 × 19 × 22 cm (met flexi hose)

Afmetingen verpakking (L x B x h) 102 × 23 × 37 cm

Gewicht van de reiniger 3,2 kg 

Verpakt gewicht 9,5 kg

Filteroppervlakte Filtratievermogen Filtratiecycli van het zwembad

Gereinigde breedte 36 cm

Minimum pompvermogen 3/4 CV

Verplaatsingssnelheid 8 m/min.

Algemeenheden

Reinigingszone Bodem en wand

Installatie Door de gebruiker op de skimmer of de bodemreiniger aansluiting

Energiebron Filtratiegroep

Technologie Hydraulische opzuiging

Gebruiksysteem Mechanische afzuiging : Diafragma Dia cyclone

Wascycli 6 uur filtratie (3*2uur)

Verplaatsing Willekeurig, alleen vloer

Type van opgezogen vuildeeltjes Fijn, gemiddeld

Mogelijkheid om tegelijkertijd te zwemmen Ja

Waarborg 2 jaar

Inclusieve toebehoren Leidingen Twist Lock, wiel anti-blokkering, debiettester, automatische debietregelaar

ALLE TYPES 
ZWEMBADEN Winterhoes voor buizen Set van 6 buizen 

van 1 m twist lock

Cyclonische 
reinigingsborstels

Model Referentie
Hydraulische robot - MX9 WS000033  

Toebehoren Referentie
Winterhoes voor buizen W70151P

Set van 6 buizen van 1 m twist lock W78055

clonische
gingsborstels
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Hydraulische reinigers

Cyclonic™ Leaf Catcher GARANTIE

2jaar

De ideale accessoire 
om het vuil op te vangen
É  Gebrevetteerde technologie met cycloon aanzui-

ging : Vuil blijft in beweging, met constante aanzui-
ging

É  Geen enkele druk op pomp

É Brede filterbak, transparant en makkelijk te ledigen

É  Eenvoudig te installeren op alle type slangen dank-
zij meegeleverde regulatiekranen en Twist lock 
slangen.

Spa Wand GARANTIE

2jaar

Voor een gerichte 
schoonmaak
É  Gerichte reiniging van kleine volumes

É  Manueel en handige borstel, eenvoudig in gebruik. 
Zonder enige verbinding

É  Het opgezogen vuil blijft in aparte roestvrije filter

Voor welk zwembad ? 
•  Types van zwembad: Bovengrondse en ingebouwde privé-

zwembaden, spa, trappen, overloop kokers, geïntegreerde 
fi ltratieblokken.

•  Voor elk type vormgeving: Alle types
• Bodem: Alle types
•  Voor elk type bekleding: tegels, liner, polyester kuip, 

gewapend PVC, geverfd beton.

Model Referentie
Cyclonic Leaf Catcher - Bladvanger W37110

Model Referentie
Spa Wand W9320018
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Reinigers op hydraulische druk

Installatieschema

Noodzakelijke uitrusting
É  Vaste buis, 16 bar

É  Boosterpomp 1CV minimum gekoppeld aan de filtratie

Voor een optimale werking kan u uw klanten best aanraden om hun zwembad uit te rusten met een 
elektrische schakelkast en een boosterpomp van Polaris.

Dat is de garantie voor een volledige compatibiliteit en een ideale zuigkracht!

É Werkdruk van minimum 1,8 bar

Het water wordt opgezogen door de 
pomp via de skimmers en de hoofdafvoer

Het water wordt naar de fi lter gestuurd 
om gereinigd te worden

Proper water komt terug in het 
zwembad via de inlaten

Een omleiding wordt gemaakt op deze 
buizen om de boosterpomp te kunnen 
voeden

De hogedrukreinigers van Polaris® 
kunnen aangesloten worden op de 
bodemreiniger aansluitingen die 
getransformeerd zijn tot inlaten

Het Venturi-effect gegenereerd door 
de jets, transformeert het water in een 
krachtige zuigstroom zodat de reiniger 
zich kan verplaatsen

Verste punt

Draaischijf
centraal

Hoofdleiding. Lengte
= max.diepte

Flexibele drijvers,
op een afstand van 45 tot 95 cm

Drijvers ter hoogte van de hoofdsectie van de buis met 
een afstand van 60 tot 90 cm.

1

2

3

4

5

6
2

3

45

6

1
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Polaris 3900 SPORT NIEUW IN

2017
GARANTIE

2jaar

É  3 jets, ultra-krachtige aanzuiging

É  3 WD uitgerust met brede banden

É  Automatische terugslagklep, anti-blokkeersysteem

É  RVS ketting, zeer betrouwbaar overdrachtsysteem

Voor welk zwembad ?

Type van zwembad Privé ingebouwde zwembaden met standaard afmeting

Vorm zwembad Alle vormen

Bodem zwembad Vlakke bodem, aflopend, samengestelde hellingen,  duikgedeelte, diamantspunt

Bekleding Liner

Technische eigenschappen

Benodigde apparatuur* Stuwpomp 1 CV, stuwpomp 1,5 CV en meer**

Werkingsdruk 2,2 tot 2,6 bar max

Aansluiting of voorziene leiding Harde buis 16 bar

Verplaatsingssnelheid 20 m/min

Dimensie aanzuiging 6cm

Lengte buis 9,60m

Gewicht 3,5kg

Aantal robotten per pallet 16

in functie van de afstand van het technisch lokaal. ** In geval van een technisch lokaal waarvan de afstand groter is dan 15m.
Voor een optimale werking van deze robot op hydraulische druk  raden wij aan een stuwpomp van 1,5CV of meer te gebruiken.
De Polaris 3900 SPORT robotten worden geleverd met een standaard afsluitbare filter met dubbele capaciteit referentie 39-310 en ultrafijne filter referentie K-18

Algemeenheden

Systeem Hydraulische druk

Verplaatsing Willekeurig en automatisch achteruit

Energiebron Stuwpomp gekoppeld aan filtratie

Aanzuiging Venturi-systeem 3 jets

Puinverzameling Filterzak + spons

Reinigers op hydraulische druk

ALLE TYPES 
ZWEMBADEN

Model Referentie
POLARIS 3900S - Druk reiniger W7620000

Toebehoren Referentie
Wegwerpzakjes EZ bag 280 (per 6) W7230114

Wegwerpzakjes EZ bag dubbel vermogen W7610000

Wegwerpzakjes EZ bag 280 (per 6) W7230114

Bladvanger W7230104

Fijne fi lterzak W7230109
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Polaris boosterpomp GARANTIE

2jaar

Stevig, betrouwbaar, krachtig.
De Polaris® compressor is het noodzakelijke supple-
ment voor de Polaris® drukreinigers.

Technische eigenschappen Algemeenheden

Voeding 220-240 V Vermogen 1 CV eenfasig

Verbruik 0,75 kW Type Multicellulair

As turbine Inox AISI 420 Behuizing Noryl®

RPM 2800 rpm Samenstelling Pomp + Kit Quick Connect (BPK)

Nominale stroomsterkte 5,3 A Gewicht 11 Kg

Bescherming index Dichtheid IP-55 Waarborg 2 jaar

Elektrische kast GARANTIE

2jaar

De technologie ter bediening
van de doeltreffendheid.
De Polaris® elektrische kast is een ideale steun voor al uw 
klanten die de reiniging van hun zwembad willen verge-
ten maar toch veeleisend zijn voor de netheid van hun 
zwembad. De Polaris elektrische kast heeft een eenvou-
dig design, een geavanceerde technologie en biedt een 
onberispelijke zekerheid. De schakelklok is eenvoudig te 
programmeren en verzekert een dagelijkse automati-
sering. Er zijn ook vele veiligheidsapparaturen beschik-
baar*: de pomp is beschermd door een magnetisch-
thermische hoofdschakelaar (op de voorkant van de kast), specifiek 
gekalibreerd voor de eenfasige 1PK compressor, de toegang aan de 
aansluitingen gebeurt door een gescheiden apparatuur.
* Dichtheidbescherming index IP-65

Technische eigenschappen Algemeenheden

Elektrische voeding 1 ph 230 V/ 50 Hz Maten L. 220 x l. 200 x H. 200 mm

Schakelaar 4 tot 6,3 A Gewicht 1 kg

Bediening Auto / Stop / manueel Waarborg 2 jaar

Bescherming index Dichtheid IP-65

Installatie 30 mA noodzakelijk

Reinigers op hydraulische druk

Model Referentie
POLARIS - onderdruk (BP) W4530247

POLARIS - Compressor met installatiekit (BPK) W4530248

R

Model Referentie
POLARIS - Elektriciteitskast W2520001

R
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