Tyčové plachty

ROLLTROT2®
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Pools 2019

ROLLTROT2®
Motorový naviják
ROLLTROT2® je automatický motorový systém pre navíjanie tyčovej plachty (nedá sa použiť
na odrolovanie).
Dá sa ľahko pripojiť na štvorcový vstup rolovacej rúrky všetkých modelov tyčových
plachiet EASY.
ROLLTROT2® má ročnú záruku na komponenty a náklady na opravu.
Funkcia “Reverse” je inovácia výrobcu Albigès:
ROLLTROT2® môžte nezávisle od polohy plachty pri navíjaní jednoducho stlačením tlačítka
„REVERSE“-(tlačítko na páke na spodnej strane ROLLTROT2®) tento jednoducho odobrať.

Do pozornosti

Najaktuálnejšia
inovácia z dielne
francúzskeho výrobcuMotorový systém
ROLLTROT2® umožňuje
bez námahy prikryť Váš
bazén!
• Ergonomická, spevnená
prenosná rúčka.
• Rúčka s otvorom pre kábelové
diaľkové ovládanie.
• spevnený elekt.kábel na rúčke
• zásuvka nabíjačky antikorózna.
• nabíjačka s LED displejom.
• nabíjacie batérie, funkčné aj po
dlhej prestávke v pokoji.

Okrem iného ponúka výrpbca aj adaptér 13/15-štvorcový-vývod pre pripojenie aj na
tyčové plachty iných výrobcov (maximálny rozmer tyčovej plachty =
5,50 x 12,00 m prípadne 6,00 x 11,50 m).

Popis
Obsah dodávky:
ROLLTROT2® sa dodáva s nabíjačkou.
Technische Daten:
12 Volt-batéria integrovaná v telese
tyčová plachta 10,50 x 5,50 m < 3 min
na zásuvke 1 krát / týždeň ± 10 narolovaní
6,5 Kg

Tyčové plachty

režim
približná doba zrolovania
nabitie
Váha ROLLTROT2®

Produkt

Funkcie:
štvorhranný prípoj pohonu (poloha vľavo alebo vpravo).
Ergonomická, spevnená prenosná rúčka pre pohodlné nosenie.
Rúčka s otvorom pre pripojenie káblového diaľkového ovládania. Napájací káble na
rúčke je spevnený.
Dotykový systém: zaisťuje neustále pohyblivosť zadného kolieska a tlmí nárazy.
Dierované kolieska: s veľkým priemerom a mäkkými pneumatikami (tiché).
Zastrčka nabíjačky s antikoróznou ochranou.
Led-ukazovateľ nabíjačky:
- zelený = batéria je nabitá.
- červený = batéria vybitá.
nabíjateľná batéria, aj po dlhšom období nenabíjania.
Funkcia “Reverse”: pre jednoduché odopnutie ROLLTROT2® z plachty po narolovaní.

13/15-Adapter (EA 4446)

Kde nájdete
Náhradné diely na ROLLTROT2® nájdete v
katalógu: „Ersatzteile Pool 2019“. K
dispozícii je na stiahnutie na
www.nextpool.com / PROFI-Bereich /
Albigès / Ersatzteile.

Ceny
kód
EA 4440P
EA 4440
EA 4446
EA 4450
EA 4449

MwSt. €

popis

540,00
690,00
53,00
50,00
75,00

ROLLTROT2®DUO ak sa predáva spolu s plachtou
ROLLTROT2® SOLO (cena za kus)
13/15-Adapter (cena za kus)
nabíjačka
Akku
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