
De eerste robot met 
aandrijving op vier wielen

HET GAMMA VORTEX™ PRO
Gebrevetteerde cyclonale 
aanzuiging en lift system

Ontdek deze robots door de code te scannen.

WAARBORG

JAAR

ELEKTRISCHE 
REINIGINGSROBOTS

Vortex™ PRO 4WD

RV 5400



KENMERKEN

Aantal motoren 3

Afmetingen van de robot (LxDxH) 43x48x27 cm

Gewicht van de robot 9,5 kg

Aantal reinigingscycli
2 cycli:   bodem alleen, 

bodem / wanden / waterlijn

Duur van de reinigingscycli 1u30 / 2u30

Oppervlakte van de filter 1280 cm² / 100µ

Reinigingsbreedte 27 cm

Kabellengte 18 m

Debiet robotpomp 16 m3/uur

Aandrijfsysteem Vierwielaandrijving

Transmissie Tandwielen

Beveiligingen
Periodesysteem, beveiliging 
watergebrek, elektronische 
motorbescherming

OPTIONELE ACCESSOIRES

De juiste elektrische robot kiezen

www.zodiac-poolcare.be

Technologie 
met vierwielaandrijving
Grip op de wanden

De RV 5400 beschikt over vier aange-
dreven wielen, die hem een perfecte grip 
geven op de wanden. Zo daalt het risico 
dat hij van de wanden los komt.

Gebrevetteerde cyclonale technologie
Geen aanzuigverliezen

De Zodiac®-ingenieurs hebben de 
eerste zwembadrobots met cyclonale 
aanzuiging ontworpen.

Dankzij deze technologie wordt een 
bijzonder krachtige werveling binnenin 
de filter gecreëerd.  Vuil wordt in 
suspensie gehouden, waardoor de 
filter niet verstopt raakt en de robot 
een constante, hoge zuigkracht levert.

Gebrevetteerd 
Lift System
20% minder inspanning

De robot uit het zwembad halen wordt 
kinderspel dankzij een krachtige waterstraal 
achteraan die zich activeert wanneer men 
hem uit het water haalt.

RV 5400 VORTEX™ PRO 4WD

Voor ingegraven 
en bovengrondse 
zwembaden met 
stijve wanden

Alle 
zwembadvormen

Alle 
bodemtypes

Voor afmetin-
gen tot 12 x 6 m

Reiniging van 
bodem, wanden 
en waterlijn

Geïntegreerde  
programmeer-
eenheid

Eenvoudig te bereiken 
filterbak met grote 
inhoud (5L)

Transportwagentje

Versterkte borsteling 
op elk type van 
bekleding

‘Filter vol’- 
indicator

Bedieningskast 
tot 7 dagen 
programmeerbaar

Filter voor erg 
fijne vuildeeltjes

Filter voor grote 
vuildeeltjes

Beschermhoes 
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