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Een eenvoudige druk op de Push’N’Go™-knop laat de handgreep 
automatisch omhoog komen zodat men de filterbak uit het toestel 
kan tillen.

2   TOEGANG TOT DE FILTER MET EEN SIMPELE DRUK

De CyclonX™-robot biedt u zes reinigingscycli, waaronder een speciaal 
bodemprogramma van een uur, voor een ultrasnelle reiniging.

3   EXPRESSREINIGING

De Zodiac®-ingenieurs hebben de eerste zwembadrobots met cyclonale 
aanzuiging ontworpen. De uiterst krachtige werveling binnenin de filter 
houdt vuildeeltjes in suspensie waardoor de filter niet zo snel verstopt 
raakt. 

1   EEN KRACHTIGE EN CONSTANTE AANZUIGING

CYCLONX™ PRO

DE ESSENTIE VAN DE 
ZODIAC®-TECHNOLOGIE

ELEKTRISCHE 
REINIGINGSROBOT 



Extra brede 
aanzuigopening
om alle soorten afval 
op te zuigen

Indicator filter vol
Geeft aan wanneer de filter 
geledigd dient te worden.

Transparant venster

www.zodiac-poolcare.be

STANDAARDUITRUSTING

VOOR WELKE ZWEMBADEN?EIGENSCHAPPEN

BESCHIKBARE ACCESSOIRES 

Filter voor zeer fijne vuildeeltjes, Filter voor fijne vuildeeltjes, 
Filter voor grove vuildeeltjes, Beschermhoes

Kit voor zwembaden in polyester, 
Kit voor zwembaden met gladde afwerking (tegels).

Filterbak TransportwagentjeBedieningskast

Een elektrische reinigingsrobot garandeert een autonome reiniging van uw zwembad, 
zonder dat u hem dient aan te sluiten op het filtersysteem. Hij wordt gewoon aangesloten 
op het stroomnet en verzamelt de vuildeeltjes in zijn eigen filterbak.
Hij beschikt over echte artificiële intelligentie, bereikt alle hoekjes van het zwembad 
rijdt de wanden op en reinigt de waterlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal motoren 2

Afmetingen van de 
robot (LxDxH)

41 x 42 x 28 cm

Gewicht van de robot 9 kg

Aantal 
reinigingscycli

3 cycli voor de bodem alleen 
3 cycli voor bodem / wanden / waterlijn

Duur van de 
reinigingscycli

Bodem alleen: 1u - 1.30u - 2u 
Bodem / wanden/ waterlijn: 2u - 2.30u - 3u

Oppervlakte van de filter 1.370 cm2 / 100 micron

Reinigingsbreedte 22 cm

Kabellengte 18 m

Aandrijfsysteem Rupsband

Transmissie Tandwielen

Beveiligingen
Periodesysteem, beveiliging 
watergebrek, elektronische 
motorbescherming

WAARBORG

JAAR

1    VOOR INGEGRAVEN EN 
BOVENGRONDSE ZWEMBADEN MET 
STIJVE WANDEN

2     HARDE ZWEMBADVORMEN

3     ALLE BODEMTYPES

4    ALLE BEKLEDINGSTYPES*

5     AFMETINGEN TOT 12 X 6 M

6    REINIGING VAN BODEM, 
WANDEN EN WATERLIJN

Eenvoudig te bereiken en 
met grote inhoud (3,7 liter).

* Specifieke borstels verkrijgbaar als accessoires voor 
zwembaden in polyester en met tegelafwerking
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