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www.hayward.fr SLUŽBY NA STRÁNKE 
Konfigurátor pre tepelné čerpadlá

Simulátor ekonomiky, šetrenia a 
úspory energií
Návrh bazéna
Expert na linke
Katalóg náhradných dielov

SharkVac XL Pilot je nový robot, jednoduchý, rýchly a
neporovnateľne efektívny. 
Údržba je maximálne jednoduchá výmena čistiacich valcov a rýchly
prístup k filtračným kartušiam zhora, prakticky kedykoľvek.
PLUSY 
+ výber z dvoch programov « dno/dno+steny » pomocou     
    tlačítka

+ vhodný pre všetky druhy privátnych bazénov

+ aj pre bazény s krytom, vďaka programu “dno”

+ Senzor pre detekciu hladiny a vychadzania na pláž 
     pre typ bazéna «California»

SharkVac XL Pilot
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včetne ergonomického 
vozíka  

Systèm rýchlej výmeny
čistiaceho valca pre
zjednodušenie údržby. 

EFEKTÍVVVNY 
Inteligentný : adaptívna vyhladávacia logika 
riadená mikroprocesorom optimalizuje čistiaci
proces robota SharkVac XL Pilot a 
prispôsobuje tak spôsob čistenia pre všetky 
tvary a typy bazénov.
Jednoduchá maipulácia : bez ďalšieho 
príslušenstva, stačí len ponoriť do vody, pripojiť 
na prúd a spustiť. Robot Shark Vac XL Pilot je 
plne automatický.
Robot má dva režimy čistenia, krátky program: 
čistí dno bazéna (rýchly a optimálny, 2 hodiny), 
a plný program: čistí dno, steny bazéna aj linku 
pri hladine (kompletné vyčistenie, 4 hodiny)

EXTRA DLHÁ ŽIVOTNOSŤ  
zjednodušený systém pohonu vybavený 
ochranou proti korózii zaručujr dlhšiu životnosť 
a väčšiu spoľahlivosť.

UNIVERZÁLNOSŤ
Pre každý typ dna (ploché, mierne stúpajúce, v 
tvare diamantu a pod... ).
Pre každý typ povrchu (fólia, polyester, 
náter na betóne, plast....).

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA 
Ľahké čistenie filtračných kartuší, stačí po 
skončení cyklu ich vybrať a jednoducho 
opláchnuť záhradnou hadicouet.
Systém rýchlej výmeny čistiacich valcov pre 
zjednodušenie údržby.

Sharkvac XL Pilot Položka
RC9743WCP

Čistiace cykly          

dno

dno aj steny 

2 hodiny
4 hodiny

Blok motora 24 V

filtračný povrch 7420 cm2

jemnosť filtra 5 micrónov

váha 12,35 Kg

povrchová rýchlosť 16,76 m/mn

     sacia rýchlosť 17 m3/h

     dĺžka kábla 17 metrov

autonómny kalkulátor ano

elektrické napájanie 220 V 

transportný vozík ano

Pre bazény maximálnych rozmerov 6 X 12 m

Detekcia hladiny a pláže ano

Prístup zhora, bez nutnosti 
robota preklápať, pri čistení
stačí kartuše len vybrať a 
špinu z nich vystriekať 
prúdom vody zo záhradnej 
hadice. 

Pridaný set kartuší.  

2ANS
GARANTIE

+1AN2ANS
GARANTIE

+1rok +1rok2roky
GARANCiA

(1)

normálna záruka 2 roky, +1 rok pri kúpe od autorizovaného
distribútora Hayward, + 1 rok pri registrácii na stránke výrobcu


