
De krachtigste en meest betrouwbare zwembadreiniger ooit verschaft u een nog 
groter comfort en reinigt zwembaden tot 15 m lang, ongeacht de vorm of de af-
metingen.

De Piranha Select met afstandsbediening schrobt het vuil van de wanden en de 
bodem, filtert fijn vuil uit het water, en geeft daarbij al zijn concurrenten het na-
kijken. Alles wordt in de interne microfilter gezogen, waarna het gezuiverde water 
terug in het zwembad gepompt wordt zodat u in gezond en proper water kan 
zwemmen met een minimum aan onderhoud.

• Het gepatenteerde draaisysteem werkt zonder bijkomende motoren, tandwielen of zuigers.
• Bespaart tijd: De robot reinigt eender welk zwembad tot 15 m lang in slechts 2 uur!
• Autonoom: Geen slangen, filteraansluitingen, installatie of booster pomp.
• Geen voortijdige slijtage doordat de waterlijn constant geschrobd wordt
• Maakt eender welk zwembad schoon, met inbegrip van de bodem, de wanden, de waterlijn en zelfs de meeste trappen.
• Met de afstandsbediening kan u de reiniger in 3 richtingen sturen om ook de moeilijk bereikbare plekjes te reinigen.
• De roterende, gemotoriseerde borstels verwijderen zelfs het meest hardnekkige vuil 
• Herbruikbare filter met een grote capaciteit
• Een deel van het gefilterd water wordt omgeleid via 2 leidingen die de pomp met de onderkant van de Select verbinden. Dit 
water wordt onder druk in alle hoeken en kanten gespoten om zelfs het fijnste zand en slijk te verwijderen!

Ontworpen voor zwembaden tot 15 m lang / elk oppervlak of configuratie

Reinigingstijd 2 - 3 uur 

Reinigingsmechanisme Borstels van 60 cm lang, geschikt voor elk oppervlak

Afvalopeningen 2 openingen die asymmetrisch tegenover elkaar geplaatst 
zijn, met variabele diepte, om verstopping te voorkomen.

Filtercapaciteit max. volume van 32 liter

Filterfijnheid tot 2 micron

Debiet 19 m3/h

Motor pomp Zonder koolborstels, individueel verzegeld, met 
smeerolie en water gekoeld

Motor aandrijving Individueel verzegeld, zonder olie, watergekoeld

Hindernisontwijking gepatenteerde NeverStuckTM wielen

Geleidingsmechanisme Gepatenteerd geleidingsmechanisme met drijvende kabel

Automatische uitschakeling timer digitale LED, regelbaar 1 – 7 uur

Voeding StayCoolTM, weerbestendig

Elektrische specificaties 230 V / 50 Hz (plug-in; geen installatie vereist)

Kabel drijvende, knikvrije kabel van 18,5 m 

Garantie 2 jaar

Netto-gewicht/ verzendingsgewicht 8,2 kg / 16,6 kg

De G-Tooth™ rupsbanden beschermen de robot 
tegen botsingen en helpen hem bij het klimmen.

De roterende borstels maken het 
vuil los en verwijderen het.

Door het debiet van 
19m3/u, wordt alle vuil 
verwijderd, niet alleen 
bladeren en kleine 
steentjes maar ook 
algen en slijk.

Dankzij de 
N e v e r S t u c k ™ 
wielen, kan de 
Piranha Select het 
zwembad grondig 
s c h o o n m a k e n 
zonder vast te lopen 
op uitstekende 
bodemputten of 
andere obstakels.

De regelbare afval-
openingen zorgen voor een 
grotere zuigkracht op de 
bodem van het zwembad 
om zand, slijk en pollen te 
verwijderen. 

Dankzij de regelbare grootte van 
de afvalopeningen, haalt de robot 
zelfs de grootste onzuiverheden uit 
het water.

De DeepClean™ 
jets verwijderen 
zelfs vuil waar 
andere reinigers 
kansloos tegen 
zijn. 

EIGENSCHAPPEN

SPECIFICATIES

PIRANHA SELECT - met afstandsbediening



Het kleinste model van ons Piranha gamma is ontworpen om zo efficiënt 
mogelijk te werken. De Turbo klimt niet helemaal tot aan de waterlijn. De 
robot concentreert zich op de meest vervuilde delen van het zwembad en 
werkt daardoor aanzienlijk sneller, waardoor u tijd en geld bespaart.

Zelfstandig, met interne pomp, aandrijving en filtratiesysteem.
Door zijn systematische bewegingen, die door een interne microprocessor gestuurd worden, kan de Piranha TURBO eender welk opper-
vlak of type zwembad schoonmaken zonder nutteloze overlappingen.
Dankzij zijn efficiënt ontwerp, reinigt de Piranha TURBO het zwembad in een fractie van tijd, waardoor de slijtage met 50% vermindert en 
u tijd en geld bespaart. Daarnaast is de TURBO uiterst betrouwbaar en vereist de robot minder onderhoud, waardoor de kosten nog lager 
komen te liggen.
Zijn efficiënt ontwerp, gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring in automatische zwembadreinigers, voorziet de Piranha TURBO van rote-
rende borstels die het vuil losmaken en verwijderen. Om verstopping te voorkomen en het vuil aan de rand van het bad te bereiken, wordt 
alle vuil aangezogen door twee openingen die asymmetrisch ten opzichte van elkaar geplaatst zijn.
Microfilters verwijderen alle vuil, zoals bladeren, dennennaalden, eikels, zand, slijk, pollen en zelfs algen en bacteriën die tot 10 keer klei-
ner zijn dan wat door een doorsnee filtratiesysteem gefilterd wordt. Zo verkrijgt u gezond en proper zwembadwater voor u, uw familie en 
uw vrienden.

PIRANHA TURBO

EIGENSCHAPPEN

Ontworpen voor zwembaden tot 12m lang / elk oppervlak of configuratie

Reinigingstijd 2 - 3 uur 

Filtratie Autonome, herbruikbare filter met een maximumcapaciteit 
van 32 liter; Filtratie van grote en kleine deeltjes tot 2 micron

Debiet 17 m3 per uur

Motor pomp Zonder koolborstels, individueel verzegeld, watergekoeld, 
met hittewerende smeerolie om de levensduur van de motor 
te verlengen

Motor aandrijving Individueel verzegeld, zonder olie, watergekoeld 

Kabel drijvende kabel van 16 m in thermoplastisch rubber – 
chloorbestendige Kevlar® 

Wattage 140 Watt

Voltage 230 V / 50 Hz, 24 V robot

Garantie 2 jaar

Gewicht 7,5 kg

Gewicht met verpakking 17 kg

De G-Tooth™ rupsbanden beschermen de robot tegen 
botsingen en helpen hem bij het klimmen.

De roterende borstels maken het 
vuil los en verwijderen het.

Door het debiet van 17m3/u, 
wordt alle vuil verwijderd, 
niet alleen bladeren en kleine 
steentjes maar ook algen en 
slijk.

SPECIFICATIES

PIRANHA ULTRA

EIGENSCHAPPEN

De Piranha Ultra verwijdert het vuil van de bodem, wanden en zelfs van de water-
lijn. De reiniger haalt zelfs zand, slijk, pollen en algen uit het water. De Piranha Ul-
tra werkt onafhankelijk van het filtratiesysteem van het zwembad en vereist geen 
dure booster pomp. Het gefilterde water wordt onmiddellijk terug in het zwembad 
gepompt om proper en gezond zwembadwater te bekomen en om het onderhoud 
van het bad te vergemakkelijken.

Snel: Door zijn intelligente programmering, kan de robot een volledig zwembad schoonmaken op slechts 2 uur tijd.
Borstels: De dubbele borstels van 30 cm lang roteren om het volledige oppervlak van het zwembad te schrobben.
Zuigkracht: Krachtiger aanzuiging dan bij eender welke andere reiniger in zijn klasse.
Filters: Zijn interne, herbruikbare microfilter met een maximumcapaciteit van 32 liter verwijdert onzuiverheden tot 2 
micron zonder dat de filter van het zwembad verstopt raakt.
Regelbaar: De regelbare breedte en diepte van de afvalopeningen laat toe alle vuil te verwijderen, van pollen tot den-
nennaalden en bladeren.
Mobiel: Dankzij de NeverStuck™ wielen, rolt de robot vlotjes over obstakels die andere zwembadreinigers doen stranden.
Beschermend: De G-Tooth™ rupsbanden voorkomen dat de zwembadreiniger botst tegen het oppervlak van het zwembad.

SPECIFICATIES

Ontworpen voor zwembaden tot 15m lang / elk oppervlak of configuratie

Reinigingstijd 2 - 3 uur 

Filtratie Autonome, herbruikbare filter met een 
maximumcapaciteit van 32 liter; Filtratie van grote en 
kleine deeltjes tot 2 micron

Debiet 19 m3 per uur

Motor pomp Zonder koolborstels, individueel verzegeld, 
watergekoeld, met hittewerende smeerolie om de 
levensduur van de motor te verlengen

Motor aandrijving Individueel verzegeld, zonder olie, watergekoeld 

Kabel drijvende kabel van 18,5 m in thermoplastisch rubber 
– chloorbestendige Kevlar® 

Wattage 140 Watt

Voltage 230 V / 50 Hz, 24 V robot

Garantie 2 jaar

Gewicht 8,5 kg

Gewicht met verpakking 18 kg

De roterende borstels maken het vuil 
los en verwijderen het.

De G-Tooth™ rupsbanden 
beschermen de robot 
tegen botsingen en 
helpen hem bij het 
klimmen.

Dankzij de regelbare grootte van 
de afvalopeningen, haalt de robot 
zelfs de grootste onzuiverheden uit 
het water.

De regelbare afvalopeningen 
zorgen voor een grotere zuigkracht 
op de bodem van het zwembad om 
zand, slijk en pollen te verwijderen. 

Door het debiet van 
19 m3/u, wordt alle vuil 
verwijderd, niet alleen 
bladeren en kleine 
steentjes maar ook 
algen en slijk.

Dankzij de NeverStuck™ 
wielen, kan de Piranha 
Ultra het zwembad 
grondig schoonmaken 
zonder vast te lopen 
op uitstekende 
bodemputten of andere 
obstakels.


