
TigerShark

    TigerShark QC
Roky sú známe svojou robustnosťou a efektívnosťou,
obidva roboty majú rovnaký výkon a čistia dno, steny 
bazéna aj linku pri hladine. Sú vybavené prispôsobiteľnou
vyhľadávacou logikou riadenou mikroprocesorom (ASCL®)
ktorá prepočíta rozmery aj tvar bazéna pre dôkladné
vyčistenie aj najvzdialenejšieho kúta.
Najväčšou výhodou sú vysoko kvalitné a ľahko čistiteľné
kartuše. Dodáva sa buď s kefami alebo penami.
 Typ QC má voliteľný skrátený program

Dodáva sa aj s vozíkom, pri čistení stačí kartuše len vybrať 
a vystriekať z nich špinu záhradnou hadicou.

JE EFEKTÍVNY TigerShark  a TigerShark QC 

● adaptívna vyhľadávacia logika riadená má prevedenie s penami a 

mikroprocesorom optimalizuje čistiaci prevedenie s kefami. 

proces robota Tigershark pre všetky

tvary a typy bazénov.           TigerShark        TigerShark QC

● tvrdý "pracant", zabudované          technické údaje kefy peny kefy peny
vysokorýchlostné čerpadlo saje RC9952EC RC9952EFC RC9994C RC9994FC

nečistoty a usadeniny po dne a kábel 16.76m 16.76m 16.76m 16.76m

stenách a vystupuje po schodoch sací prietok 17 m3/h 17 m3/h 17 m3/h 17 m3/h

kým bazén nie je úplne vyčistený rýchlosť čistenia 18m/min 18m/min 18m/min 18m/min

● ľahko použiteľný, žiadna inštalácia plocha čistenia 5m2/min 5m2/min 5m2/min 5m2/min

ani príslušenstvo. Stačí len ponoriť napätie 220V 220V 220V 220V

a zapnúť. Je úplne automatický. výška/šírka/dĺžka v cm 28*41*41 28*41*41 28*41*41 28*41*41

EXTRA DLHÁ ŽIVOTNOSŤ doba čistenia 4h 4h 90min/4h 90min/4h

● zjednodušený systém pohonu diaľkové ovládanie nie nie nie nie

s nekorodujúcimi ložiskami vozík varianta varianta varianta varianta

● elektronická samodiagnostika a ochrana proti preťaženiu 

Je variabilný, aj pri krátkom cykle (typ QC) má účinné zrýchlené čistenie, ktoré zaručí rovnako kvalitný výsledok
ako pri štandardne dlhom cykle. V závislosti od druhu bazéna je možné objednať aj prevedenie s penami, ktoré lepšie
priľnú k povrchu aj v ťažších podmienkach v poyesterových bazénoch.

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


