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Poloautomatické vysavače
Semiautomatic cleaners

JAMES

JAMES
nezávislý vysavač pro údržbu
veškerých vodních nádrží.
Podvodní vysavač JAMES je
vybaven ponorným čerpadlem
8 m3/h, 230 V, 0,35 kW. Toto
čerpadlo má výkon 187 l do 2 m
a maximálně do 7 m. JAMES je
vybaven kabelem dlouhým 15 m
a nylonovým vakem na
nečistoty.

underwater-vacuum cleaner for
maintanance of any kind of
water tanks is independent of
the filtering-system.
Underwater-cleaner JAMES is
equipped with submersible
pump 8 m3/h, 230 V, 0,35 kW.
Performance of this filtration
pump is 187 l down to 2 m and
max. down to 7 m. JAMES is
equipped with 15 m long cable
and nylon bag for impurities.

James

cena Kč

JAMES

JAMES
60541

A

E6054001

A

JAMES – podvodní vysavač, 8 m3/h, 230 V
JAMES – underwater-vacuum cleaner, 8 m3/h, 230 V
Filtrační vak pro JAMES – nylonová tkanina 100 mic, zip
Filtration bag for JAMES – nylon fabric 100 mic, zipper

22,0

13 300,-

22,0

1 309,-

€

SHARK

SHARK
poloautomatický vysavač je
založen na principu krouživého
pohybu vysavačové hlavy, čímž
vysává mechanické nečistoty
a kartáčuje dno bazénu.

semiautomatic pool vacuum
cleaner is based on rotary
movement of cleaner head.
SHARK hoovers debris and
brushes the bottom of
swimming pool.

Shark

60705

cena Kč

SHARK

SHARK
A

SHARK vč. 10m plovoucí hadice
SHARK 10 m floating hose included

Topaze

Topaze
Membránový čistič
60701

A

60702

A

5,10

€

7 403,-

Super G+

Super G+
cena Kč

Membraned pool vacuum cleaner

BARACUDA TOPAZE – membr. čistič, automatický
BARACUDA TOPAZE – membraned pool vacuum cleaner, automatic
BARACUDA SUPER G+ – membr. čistič, automatický
BARACUDA SUPER G+ – membraned pool vacuum cleaner, automatic

5,60

5 500,-

7,10

11 500,-

€

Poloautomatické vasavače
Semiautomatic cleaners

X7quattro

X7 Quattro
X7 Quattro
Délka hadice

Hose length

Čistící šíře

Cleaning width

12 x 1 m
47 cm

Min. výkon pumpy Min. power of pump

0,56 kW

Čistící rychlost

7 m/min

Cleaning speed

60704

A

cena Kč

Membraned pool vacuum cleaner

Membránový čistič

X7 QUATTRO – membr. čistič, automatický
X7 QUATTRO – membraned pool vacuum cleaner, automatic

8,00

€

12 700,-

Pacer
Pacer
Délka hadice

Hose length

Čistící šíře

Cleaning width

10 x 1 m
47 cm

Min. výkon pumpy Min. power of pump

0,56 kW

Čistící rychlost

6 m/min

Cleaning speed

Membránový čistič
607022

A

Pacer

cena Kč

Membraned pool vacuum cleaner

PACER – membr. čistič, automatický
PACER – membraned pool vacuum cleaner, automatic

8,40

€

4 000,-

* Tento filtr mechanických nečistot je vhodný pro doplnění např.
membránových čističů nebo jiných čističů napojených přes
skimmer.

60706

Filtr mechanických nečistot
60706

C

* Debris filter is suitable as a supplement of membraned pool
cleaners or other cleaners connected via skimmer.

cena Kč

Debris filter

Filtr mechanických nečistot – Baracuda
Debris filter – Baracuda

8,00

2 200,-

€
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Automatické vysavače
Automatic cleaners

cybernaut
Robot CYBERNAUT
 Čistí dno, stěny, schody a hladinovou linku bazénu
 Má 3 programovatelné čistící cykly: 45 min/1,5 h/3 h
 Je osazen 3 motory
 Výkon pumpy 16 m3/h
 Filtrační plocha 3 400 cm2
 Filtrační kapacita 20 mic

™
NT

Robot CYBERNAUT








Cleans the bottom, the walls, the steps and the water line
3 programmable cleaning cycles: 45 min/1,5 h/3 h
3 motors of functioning systems
Pump output 16 m3/h
Filtering surface 3 400 cm2
Filtering capacity 20 mic

Vhodné pro všechny tvary bazénů

Suitable for all pool shapes

Vhodné pro všechny tvary bazén. dna

Suitable for all types of pool floors
606901 – max. 15 x 7 m
606911 – max. 20 x 10 m

Vhodné pro všechny povrchy bazénu

Suitable for all types of pool surfaces
CYBERNAUT NT

Robot CYBERNAUT NT – ZODIAC
606901

E

606911

E

cena Kč

Robor CYBERNAUT NT – ZODIAC

17,5 m kabelu – možnost nastavení automat. nebo ruční provoz s ovl. na vozíku
17,5 m of cable – with remote control or hand control on trailer
25 m kabelu – možnost nastavení automat. nebo ruční provoz s ovl. na vozíku
25 m of cable – with remote control or hand control on trailer

22,0

44 000,-

22,0

48 000,-

cena Kč

Accessories

Příslušenství
W1583A

B

W1584A

B

W1582A

B

W1041A

B

Filtrační vak 100 mic (pro začátek sezony)
Filtration bag 100 mic, large filtration (at the beginning of season)
Filtrační vak 20 mic (pro normální provoz)
Filtration bag 20 mic, fine filtration (at common pool operation)
Super kartáče (4 ks = obutí celého robota) – pro keramické bazény
Super brushes (4 pcs = brushes for whole cleaner) – for ceramic swiming pools
Pěnové kartáče (1 ks – na 1 robota je potřeba 8 ks)
Foam brushes (1 pc – for 1 cleaner is needed 8 pcs)

0,05

1 250,-

0,05

1 250,-

0,50

3 200,-

0,05

130,-

€

€

Automatické vysavače
Automatic cleaners

™
indigo
Robot INDIGO
 Čistí dno, stěny, schody a hladinovou linku bazénu
 Má 2 čistící cykly: Turbo 1,5 h/Perfect 3 h
 Je osazen 2 motory
 Výkon pumpy 14 m3/h
 Filtrační plocha 3 200 cm2
 Filtrační kapacita 20 mic

Robot INDIGO








Cleans the bottom, the walls, the steps and the water line
2 cleaning cycles: Turbo 1,5 h/Perfect 3 h
2 motors of functioning systems
Pump output 14 m3/h
Filtering surface 3 200 cm2
Filtering kapacity 20 mic

Vhodné pro běžné tvary bazénů

Suitable for customary pool shapes
Vhodné pro běžné tvary bazén. dna

Suitable for customary pool floors

Maximální rozměr bazénu 12 x 6 m

Maximum dimension of pool 12 x 6 m
Vhodné pro všechny povrchy bazénu

Suitable for all types of pool surfaces
INDIGO

Robot INDIGO – ZODIAC
60692

E

cena Kč

Robot INDIGO – ZODIAC

Robot INDIGO – ZODIAC 16 m kabelu – automatický režim čištění
Robot INDIGO – ZODIAC 16 m of cable – automatical control of cleaning

22,1

W1175A

B

W1186A

B

W1536A

B

W1566A

B

W0727A

B

Filtrační vak 100 mic (pro začátek sezony)
Filtration bag 100 mic, large filtration (at the beginning of season)
Filtrační vak 20 mic (pro normální provoz)
Filtration bag 20 mic, fine filtration (at common pool operation)
Pryžové kartáče (1 ks – na 1 robota je potřeba 2 ks)
Rubber brushes (1 pc – for 1 cleaner is needed 2 pcs)
Super kartáče (1 ks – na 1 robota je potřeba 2 ks)
Super brushes (1 pc – for 1 cleaner is needed 2 pcs)
Pěnové kartáče (1 ks – na 1 robota je potřeba 2 ks)
Foam brushes (1 pc – for 1 cleaner is needed 2 pcs)

29 500,-

cena Kč

Accessories

Příslušenství

€

0,05

990,-

0,05

990,-

0,50

1 000,-

0,30

1 900,-

0,20

458,-

€
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Automatické vysavače
Automatic cleaners

Vortex 3
 Čistí dno, stěny a hladinovou linku bazénu
 Technologie Vortex
 Široká nasávací tryska pro nasávání všech typů nečistot
 Snadný odvod vody při vypouštění
 Vybaveno snadno přístupným filtračním košem
 Má 2 programovatelné čistící cykly: 1,5 h/ nebo 2,5 h
 Výkon pumpy 16 m3/h
 Filtrační plocha 1 280 cm2
 Délka kabelu 18 m
 Čištěná šířka 27 cm

Vortex 3

 Cleans the bottom, the walls and the water line
 Technology Vortex
 Wide suction nozzle for soaking up all types of impurities
 Easy water removing during water discharge
 Equipped by easy- access filtration basket
 2 programmable cleaning cycles: 1,5 h or 2,5 h
 Pump output 16 m3/h
 Filtering surface 1 280 cm2
 Lengh of cable 18 m
 Width of clearing area 27 cm

Vortex technology

Technologie Vortex

Technologie Vortex
Úhel motoru je rozhodujícím faktorem
Vortex efekt vytváří silný vír uvnitř filtru. Nečistoty se neustále víří
uprostřed filtrační komory, a tím zabraňují ucpání stěny filtračního
koše. Tato komora se nachází v horní části zařízení.
Vyprázdnění – pouze odjištěním západky.

Vortex technology
Angle of the motor is crucial factor
Vortex effect is making powerful whirl in the filter. The debris
whirl in the middle of filtration cell, thus avoiding walls of
filtration basket becomming clogged. This chamber is in the top
part of robot. It is cleaned only by unlocking of clip.

Vhodné pro všechny tvary bazénů

Suitable for all pool shapes

Vhodné pro všechny tvary bazén. dna

Suitable for all types of pool floors
Maximální rozměr bazénu 12 x 6 m

Maximum dimension of pool 12 x 6 m
Vhodné pro všechny povrchy bazénu

Suitable for all types of pool surfaces

60693

cena Kč

Vortex 3

Vortex 3
E

Vortex 3

9,50

33 000,-

€

Automatické vysavače
Automatic cleaners

Vortex 4
 Čistí dno, stěny a hladinovou linku bazénu
 Technologie Vortex
 Bezdrátové dálkové ovládání
 Mikroprocesor přizpůsobený pro velké bazény
 Široká nasávací tryska pro nasávání všech typů nečistot
 Vybaveno snadno přístupným filtračním košem
 Má 5 programovatelných čistících cyklů: 1 h, 1,5 h, 2 h, 2,5 h a 3,5 h
 Výkon pumpy 16 m3/h
 Filtrační plocha 1 280 cm2
 Délka kabelu 21 m
 Čištěná šířka 27 cm

Vortex 4

 Cleans the bottom, the walls and the water line
 Technology Vortex
 Wireless remote control
 Microprocessor suited for big pools
 Wide suction nozzle for soaking up all types of impurities
 Equipped by easy- access filtration basket
 5 programmable cleaning cycles: 1 h, 1,5 h, 2 h, 2,5 h and 3,5 h
 Pump output 16 m3/h
 Filtering surface 1 280 cm2
 Lengh of cable 21 m
 Width of clearing area 27 cm

Vhodné pro všechny tvary bazénů

Suitable for all pool shapes

Vhodné pro všechny tvary bazén. dna

Suitable for all types of pool floors
Maximální rozměr bazénu 15 x 7 m

Maximum dimension of pool 15 x 7 m
Vhodné pro všechny povrchy bazénu

Suitable for all types of pool surfaces

606934

cena Kč

Vortex 4

Vortex 4
E

Vortex 4

9,50

Vortex 1
 Čistí dno
 Technologie Vortex
 Dvě rukojeti sloužící k přepravě
 Vybaveno snadno přístupným filtračním košem
 Integrovaný minikartáč
 Minimální spotřeba energie
 Výkon pumpy 11 m3/h
 Filtrační plocha 630 cm2
 Délka kabelu 18 m
 Čištěná šířka 21 cm

€

40 000,-

Vortex 1

 Cleans the bottom
 Technology Vortex
 Two carry handles
 Equipped by easy- access filtration basket
 Integrated minibrush
 Minimum energy consumption
 Pump output 11 m3/h
 Filtering surface 630 cm2
 Lengh of cable 18 m
 Width of clearing area 21 cm
Vhodné pro všechny tvary bazénů

Suitable for all pool shapes

Vhodné pro všechny tvary bazén. dna

Suitable for all types of pool floors
Maximální rozměr bazénu 10 x 5 m

Maximum dimension of pool 10 x 5 m
Vhodné pro všechny povrchy bazénu

Suitable for all types of pool surfaces

606931

cena Kč

Vortex 1

Vortex 1
E

Vortex 1

6,0

19 900,-

€
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Automatické vysavače
Automatic cleaners

Robot Wave

Robor Wave
Vhodný pro veřejné bazény a aquaparky.
Dálkové ovládání pro manuální manévrování.
Vlastnosti a výhody DOLPHIN WAVE robotů:

Suitable for public pools and aqua parks.
Remote control for manual navigation.
Characteristics and benefits of DOLHIN WAVE ROBOTS:

Kartáče – aktivní kartáčový systém s vysokorychlostními rotačními
kartáči byl speciálně vyvinut tak, aby kartáči vyčistil řasy ze dna,
skloněné plochy, rohy a hrany.

Brushes – active brushes system with high-speed rotation brushes
was specially developed for cleaning algae from the bottom,
banked areas, corners and edges.

Filtrace – vysoká filtrační kapacita a sací výkon 40 m3/h.
Pro uživatele dobrý přístup ke dvěma filtračním vakům. Se třemi
různými filtračními způsoby můžete odstranit všechny nečistoty.

Filtration – high filtration capacity and suction power 40 m3/h.
Customer has good aces to two filtration bags. You can clean all
the impurities with three different filtration methods.

Ovládání – interaktivní digitální ovládací panel umožňuje řízení,
nastavování cyklů, upozorňuje na plné vaky. Možnost stahování dat
pro dálková ovládání.

Control – interactive digital control panel enable supervision,
cycle hold-ups, warning for full bags. Possibility of downloading
data for remote control.

Technická data – Wave

Technical data – Wave











Délka kabelu: 43 m
Sání: 40 m3/h
Dálkové ovládání: 8 funkcí
Rozměry: šířka 70 cm,
délka 58 cm, výška 30 cm

Cable length: 43 m
Suction: 40 m3/h
Remote control: 8 functions
Dimension: width 70 cm,
length 58 cm, height 30 cm

cena Kč

Robot Wave

Robot Wave
E

Robot Wave (šíře 700 mm)
Robot Wave (width 700 mm)

25,0

370 000,-

€

Automatické vysavače
Automatic cleaners

Hexa Systems čistící automatické vysavače pro veřejné bazény












m3/h

Sání 36
Filtrace vody na vstupu, 50 mic
4x PVC kartáč
Snadné napojení motoru a pumpy
Čištění dna a stěn bazénu (nepravidelné)
Mikroprocesorová navigace čištění
Pojízdný vozík s držákem pro kabel
Nerezové tělo AISI 316
Napájení 24 V
Pro distributory technické školení
Minimální hloubka vody 40 cm

Další informace a technické detaily na vyžádání.
Technická data – Chrono 450
 Rychlost: 10 m/min
 Vyčištěná plocha: 270 m2/h
 Délka kabelu: 25 m
 Sání: 41 m3/h
 Dálkové ovládání: 4 funkce

Technical data – Chrono 450







Speed: 10 m/min.
Cleaned surface: 270 m2/h
Cable lengh: 25 m
Suction: 41 m3/h
Remote control: 4 functions

Hexa Systems automatic cleaners for public pools













Sucion capacity 36 m3/h
Filtration before the pump, filtering cartriges of 50 microns on top
4 PVC brushes
Easy instalation of engine and pump
Cleaning of the bottom and walls of the pools, random navigation
Cleaning by parallel lines, microprocessor controlled navigation
Delivered trolley with holder for cable
Stainlees steel body AISI 316
Direct current tension of 24 volts, as per the C15-100 standard
Technical training for distributors
Minimum water level 40 cm

We are ready to give more info and technical details upon request.
Technická data – Chrono 590
 Rychlost: 12 m/min
 Vyčištěná plocha: 420 m2/h
 Délka kabelu: 32 m
 Sání: 45 m3/h
 Dálkové ovládání: 8 funkcí

Technical data – Chrono 590







Speed: 12 m/min.
Cleaned surface: 420 m2/h
Cable lengh: 32 m
Suction: 45 m3/h
Remote control: 4 functions

Chrono 590
Chrono 450

Chrono 730

Technická data – Chrono 730
 Rychlost: 15 m/min
 Vyčištěná plocha: 630 m2/h
 Délka kabelu: 50 m
 Sání: 2 x 45 m3/h
 Dálkové ovládání: 8 funkcí
Robot Hexagone Chrono
60651

E

60652

E

60653

E

Technical data – Chrono 730







Speed: 15 m/min.
Cleaned surface: 630 m2/h
Cable lengh: 50 m
Suction: 2 x 45 m3/h
Remote control: 8 functions

cena Kč

Robot Hexagone Chrono

Robot Hexagone Chrono 450 (šíře 450 mm)
Robot Hexagone Chrono 450 (width 450 mm)
Robot Hexagone Chrono 590 (šíře 590 mm)
Robot Hexagone Chrono 590 (width 590 mm)
Robot Hexagone Chrono 730 (šíře 700 mm)
Robot Hexagone Chrono 730 (width 700 mm)

23,0
25,0
32,0

118 000,-

€
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