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WEDA W50
STANDARD - AUTOMATIC

W50 Standard

W50 R

Alapcsomag tartlama: 

Opcionális felszerelések: 
Kiskocsi tároláshoz és szállításhoz 
Vízpart érzékelő (lejtős szélű medencéknél a gép 
megfordul, amikor partra ér) 
2"-os csatlakozó kivezető csőhöz 
Extra finom, 50 micronos zűr őzsák        

 Hosszabb, 40m hosszú úszókábel

Műszaki adatok:
Gép súlya:  
Gép súlya vízbe merítve:  
Gép méretei:    
Szívási kapacítás:  
Sebesség automata módban: 
Hálózati feszültség típusa:  
Maximális teljesítmény:  

kb. 28 kg 
kb. 12 kg  
65 x 50 x 30 cm 
600 l/perc              
0,2 m/s 
230V 50Hz 
1,1 kW

Weda tisztítógépek elérhetőek és szolgálnak minden földrészen

 

Mindkét típusú gép kézzel is irányítható a nehezen bejárható területek manuális 
elérése érdekében, vezeték nélküli távirányító segítségével. Az új, lézeres 
érzékelők segítségével teljesen automatiusan is működnek a gépek. Az érzékelők 
nem tartalmaznak mozgó alkatrészeket a hosszabb élettartam biztosítására. 
Mint minden Weda tisztítórobot, a W50 is egy olyan szivattyún alapul, amely 
speciális, nagyon elennáló aluminium ütvözetű forgótárcsájának köszönhetően 
biztonsággal távolítja el az összes, általában az úszómedencékben megtalálható 
szilárd szennyeződést.

- bármilyen formájú medencéhez,
melyeknél a tisztító robot saját maga, automatikusan tervezi az
útvonalát a tisztítás közben.

Weda W50 robot 
Vezérlő egység 
120 mikronos szűrőzsák 
2m hosszú hálózati kábel 
Vezeték nélküli távírányító 
30m hosszú úszókábel

A Weda W50 medencetisztító robot egy kompakt megjelenésű, nagy 
teljesítményű, forgókefés gép, 600 l/perces szivattyú- és szűrőkapacítással. A 
robot opcionálisan felszerelhető kivezetőcsővel a szűrőzsák helyett, ha nagyobb 
mennyiségű és méretű lerakódást kell távolítani, szinte a szennyeződés méretétől 
függetlenül.  A W50 típusú medencetisztító robot két fő verziója elérhető:

Megoldást nyújtunk vízalatti tisztításra
A WEDA  termékei között megtalálható a legmegfelelőbb vízalatti tisztítórobot a legkisebbtől a 
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.

       SVÉD GYÁRTMÁNY  

Már 100 országban találkozhatunk a WEDA gépeivel.
Magyarországon több, mint 30 éve dolgoznak WEDA robotok az ország fürdőiben és uszodáiban,  
    biztosítva azok tökéletes tisztaságát. 
          A WEDA sikerét két fő értéke adja: a megbízhatósága és az ereje. Nincs olyan gép a piacon,   
                  ami megközelítené a WEDA gépek tisztító kapacítását és élettartamát.

 A Weda gépei Svédországban készülnek, európai gyártású alkatrészekből.

MAGYORSZÁGI KÉPVISELET: 
2030 Érd, Kossuth Lajos utca 86. 

+36 20 986 6342
wedarobot.hu

weda@wedarobot.hu

- téglalap formájú medencéhez.




