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• 250 m2 medenceméretig
• 30 m hosszú kábel
• 37 m3/h szívóteljesítmény

• Rozsdamentes szállítókocsi
• 4 féle szűrési finomság
• 16 m/perc tisztítási sebesség

Infra
szenzorral!

Gyors és
hatékony!!



Automata medence 
tisztító 
αLƎŀȊƛ ǇǊƻŦŜǎǎȊƛƻƴłƭƛǎ ƳŜŘŜƴŎŜπǇƻǊǎȊƝǾƽΣ мп ƪƎ ǘƛǎȊǘŀ 
ǘŜƭƧŜǎƝǘƳŞƴȅΦέ
! t9t{ ƴŜǾǼ ǳǎȊƻŘŀƛ ƳŜŘŜƴŎŜ ǘƛǎȊǘƝǘƽ Ǌƻōƻǘ ŀ IŜȄŀƎƻƴŜ 
ƭŜƎǵƧŀōō ŎǎǵŎǎǘŜŎƘƴƻƭƽƎƛłǎ ŦŜƧƭŜǎȊǘŞǎŜΦ
! I9·!Dhb9 ǇƛŀŎǾŜȊŜǘǃ ŀ ǾƝȊŀƭŀǘǘƛ ǇƻǊǎȊƝǾƽ Ǌƻōƻǘƻƪ 
ŜƭŀŘłǎłōŀƴ 9ǳǊƽǇłōŀƴΦ ! t9t{ ǾƝȊ ŀƭŀǘǘƛ ǇƻǊǎȊƝǾƽ Ǌƻōƻǘ 
ƴŀƎȅǎȊŜǊǼ ƳŜƎƻƭŘłǎǘ ƪƝƴłƭ ƘƻǘŜƭŜƪΣ ƪŜƳǇƛƴƎŜƪΣ ƛǎƪƻƭłƪΣ 
ŀǇŀǊǘƳŀƴƘłȊŀƪΣ ŜƎŞǎȊǎŞƎǸƎȅƛ ƪǀȊǇƻƴǘƻƪ Şǎ ƳŀƎŀǎ ƛƎŞƴȅǼ 
magán vásárlók ƳŜŘŜƴŎŞƛƴŜƪ ǘƛǎȊǘƝǘłǎłǊŀΦ
• Miért válassza a PEPS 200-at?
1/ Kivitelezés
Csúcsminőségű, magas teherbírású rozsdamentes acél váz. 
Megbízható design, egyszerű karbantartás. Kiválóan bírja a 
mindennapos (akár többszöri) igénybevételt.
2/ Teljesítmény
A PEPS medence-porszívó rendkívül hatékony 37 m3/h 
teljesítményű szivattyúval és a piacon elérhető legnagyobb 
tisztító-kapacitással rendelkezik. A szűrő 6 kilogrammnyi 
szennyeződést is képes összegyűjteni.
A HEXAGONE történetében forradalminak számít a háromszor 
gyorsabban forgó Stiff Bristle kefe és az újratervezett, 
szupererős szivattyúzási technika.
A PEPS minden típusú medencéhez ideális.
3/ Intelligencia
Giroszkópos vezérlője, infravörös érzékelője és a beépített 
tanulási mechanizmusa segítségével rendkívül gyors és 
hatékony tisztításra képes: egy 15x10 méteres medencében 
kevesebb, mint 25 perc alatt végez. Ebből kifolyólag a PEPS 
egyszerre könnyű és eredményes.  A PEPS medence-tisztító 
robotokat szállítókocsival és távirányítóval együtt szállítjuk. 
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Műszaki adatok
Medence méret

Tisztítási szélesség
Tisztítási sebesség

Szivattyú teljesítmény
Súly szárazon / vízben

Kábelhossz
Szállítókocsi

Szennyfogó kapacitás 
Infra szenzor (falérzékelő)

Feszültség

40 cm
16 m / perc
37 m3/h

14 kg/ 2 kg
30 m

Rozsdamentes acél
6 kg szennyeződés

1
240 VAC / 24 VDC
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A képek illusztrációk.

inside

Navigation 
system

20°
max

Lapos vagy enyhén emelkedő medence padlóhoz 

PEPS 200 
max. 250 m²

Színes érintőképernyő

3X
gyorsabban 
forgó kefék

Vízálló 
távírányító

Tartalmazza az üzembe

helyezést és a betanítást!
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