
WEDA B600 
AZ IPARÁG LEGERŐSEBB MEDENCETISZTÍTÓ ROBOTJA 

A Weda B600 medencetisztító 1981 óta a típusválaszték legnagyobb teljesítményű gépe. 
Már több, mint tíz éve, hogy megújult a robot, modern elektronikával és újabb anyagokkal 
készül. Ezt a típust választották mát több Olimpiái játék lebonyolításánál az úszómedencék 
tisztításához. 

Alapfelszereltség:

Opcionális kiegészítők: 
- 70-, vagy 200 mikronos szűrők
- 2" kifolyócső csatlakozó szett.

Műszaki adatok:
Gép súlya szárazföldön:    kb. 52 kg 
Gép súlya vízben:        kb. 7 kg 
Méretek (HxSZxM):        86 x 60 x 30 cm 
Tisztítási szélesség:        60 cm 
Szivattyú szívó-kapacítása:  1200 l/perc 
Sebesség kézi üzemmódban:  0,2 és 0,4 m/s 
Sebesség automatikus módban: 0,4 m/s 
Tápfeszültség:         230/400 V, 50/60 Hz 
Szekunder feszültség:   42 V Maximális 
teljesítmény:         2,5 kW

A WEDA  termékei között megtalálható a legmegfelelőbb vízalatti tisztítórobot a kicsitől      
legnagyobb ivóvíz tározóhoz, és szinte mindenféle üllepítő tartályhoz és szűrőrendszerhez. 

A svéd WEDA gyárat 1919-ben alapították, a Södertalje nevű településen, Stockholm 
        déli részén, ahol a mai napig gyártyák a gépeiket. Weda tisztítógépek elérhetőek és 

szolgálnak minden földrészen, leányvállatok által üzemeltett gyárakat találhatunk 
Németországtól az Egyesült Államokig, képviselettel több, mint 100 országban 

találkozhatunk. Magyarországon több, mint 30 éve dolgoznak WEDA robotok az 
ország sok fürdőjében és uszodájában, biztosítva a medencék és a 

vizek tisztaságát.

.  
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A B600 típusú robot szállítókocsival kerül kiszállításra, ebben helyezkedik el a 42 Voltos 
biztonsági leválasztó-transzformátor, mely a biztonságos kezelést segíti. A Weda B600 robot
a piac legnagyobb és leggazdaságosabban üzemeltethető gépe, egy igazán robusztus 
gép a legnehezebb feladatokra. Erős szívó-teljesítményének köszönhetően a 
medencefalakat falakat is képes bejárni és megtisztítani. A gép víz alatti súlya csak 
7 kg, így a legtöbb medencéből a gép kivezethető a távirányítóval és a szállítókocsira 
is képes felmászni. A tisztítási munkát teljesen automatikus üzemmódban is el tudja 
végezni a robot, de kézi vezérléssel is működtethető. A gép alapja egy igen erős szivattyú, 
amely a hajtottan forgó kefékkel együtt dolgozik. Elmondhatjuk, hogy ennek a típusnak a 
legfontosabb tulajdonsága a páratlan teljesítménye. 

- Szál l í tókocs i  beépített  b iztonsági
transzformátorral .
- Két ,  125 mikronos  szűrőzsák,  külön
védőzsákkal  e l látva. 
- 10  méteres  e lektromos tápkábel .
- 40 méteres  úszókábel .
- Rádiós  távirányító és  PLC vezérlő     

- 50m hosszú 2"-os kifolyócső.
- Speciális extra kefe alga eltávolításhoz.
- Elakadásmentes szivattyú-tárcsa.
- Flexibilis ütköző folyamatos működéshez. -
41-50 m közötti úszókábel-hosszabbítás.

Tökéletes megoldást kínálunk vízalatti tisztításra 




