
Excellence
inside !

BWT P400 ELEKTRISCHE ROBOT

K R A C H T I G ,  D O E LT R E F F E N D , 
E R G O N O M I S C H ,   O N D E R H O U D - 
E N  G E B R U I K S V R I E N D E L I J K

Voor onberispelijke 
zwembaden!

LIJNP
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Excellence inside !
BWT ROBOTS VOOR 
ONBERISPELIJKE 
ZWEMBADEN
Uw zwembad weerspiegelt uw levensstijl. U kiest altijd voor 
het beste. BWT ook.
De beste keuze voor uw robotreiniger is de LIJNP .  
Hoogwaardige prestaties, waarbij esthetiek, functionaliteit
en intelligentie gecombineerd worden voor uw comfort.

ULTIMATE

POWER

4D

FILTER

SMART

NAVIGATION

2 JAAR

P400

GARANTIE
AANZUIGING

BI-DIRECTIONEEL
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VOOR BWT, IS KWALITEITSWATER 
MEER DAN EEN JOB,

het is een missie.

Net zoals de Formule 1 ingenieurs die 
steeds opzoek zijn naar nauwkeurigheid 
en High performance, is BWT toegewijd 
om de beste robots op de markt  te 
ontwerpen en te procuceren. Daarom 
sieren de BWT kleuren Formule 1 
wereldwijd.

Best Water Technology, wereldleider 
in waterbehandeling- en zuivering, 
beschermt de coureurs, met behulp 
van magnesium verrijkt water, tegen 
dehydratatie gedurende hun zware 
beproevingen op de zengend hete 
circuits.

Best Water Technology is een internationale 
groep, toegewijd aan water en zijn zuivering. 
Aanwezig op alle vlakken van het dagelijks 
leven: de zwembadwereld, in het huishouden, 
hotelwezen, gezondheid, industrie.

Innovatie
geavanceerde technieken

In de strijd om leiderschap in
technologie en innovatie, liggen de BWT 
robots op kop.
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De beste filtratiefijnheid op de markt
BWT elektrische robots zijn uitgerust met de exclusieve en gepatenteerde 4D-filter 
die vier keer beter reinigt dan alle andere robots.

Deze unieke technologie werkt volgens het principe van textiellusjes die de 
kleinste deeltjes opvangen, tot twee micron. BWT biedt zo de fijnste filtratie aan 
die je op de markt kan vinden. 

4D Filter !

Ideaal voor uw zwembad
BWT elektrische robots zijn perfect voor alle types zwembaden, alle 
vormen en afmetingen, voorzien van een liner, gewapend membraan, 
tegels of polyester.

Met hun PVA wielen en borstels, navigeren de BWT robots met gemak 
over alle oppervlakken.

PVA inside !

Ongeëvenaarde zuigkracht
BWT elektrische robots hebben de hoogste zuigkracht die u op markt  kan vinden. 
Ze kunnen tot 2 maal krachtiger zijn dankzij de verstelbare nozzles.

Hoe dichter ze bij het te reinigen oppervlak kunnen, hoe hoger de zuigkracht. 
Stel de zuigkracht in naargelang het op te zuigen vuil. Als u dicht bij zee bent 
bijvoorbeeld, kunt u de jets in de lagere stand zetten en ze zullen moeiteloos de 
laatste korrel zand verwijderen.

Precision inside!

Eenvoudig en praktisch
Een BWT robot is gebruiksvriendelijk. 
Aan u alle vrijheid!

Simplicity inside!
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Snelle reiniging
Voorzien van een Smart Navigation systeem, verplaatsen de 
BWT robots zich vlot en reinigen snel. 

Dankzij deze combinatie van een algoritme en een 
gyroscoop, scant en memoriseert het toestel de vorm van 
het zwembad en de obstakels en optimaliseert zodoende 
zijn reinigingsroute. Reinigingscycli zijn korter en er blijven 
geen plaatsen ongereinigd. 

Bodem, wanden en de waterlijn worden perfect schoon, en 
dat in een recordtijd.

Smart Navigation !

Veilig en betrouwbaar 
De veiligheid van de gebruiker is van essentieel belang.

Daarom zijn BWT robots voorzien van een laagspanningstransformator  en 
tevens van een automatische stop schakelaar, conform aan de Europese 
veiligheidsnormen.

De toestelen zijn ook voorzien van een veiligheidssysteem in- en buiten water.

Behendig en zeer goede 
hechting op alle oppervlakken
BWT robots beklimmen met gemak 
alle wanden en de steilste hellingen. 
Telkens een verbazingwekkende show!
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Zwembadoppervlakte tot 60m²

Reinigingscyclus 1u30

Type reiniging Bodem

Type borstels PVA borstel

Filtratie 4D patroonfilter (x2)

Navigatiesysteem Smart Navigation

Filtratiefijnheid Tot twee micron

Motorisering Ultimate Power

Anti-draai systeem Ja

Lengte van de kabel 16 m

Verstelbare nozzles Ja

Afmetingen (l x b x h) 39,1 x 43 x 27,8 cm

Gewicht 9.75 Kg

Opberging Karretje

Garantie 2 jaar

LIJN 400BWT P
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Een spontaan feestje bij het zwembad
Vrienden komen na het werk wat drinken en u bent nog niet thuis? 
Geen paniek. In twee klikken start u de reiniging van uw zwembad; 
in een mum van tijd en geheel naar uw imago, ziet het zwembad 
er onberispelijk uit. Klaar om uw vrienden stijlvol te verwelkomen.

Eenvoudig en praktisch

Energiebesparing
Door de intelligente en snellle verplaatsingingsmodus en de krachtige aanzuiging, 
gaan de BWT robots snel en doeltreffend te werk en zorgen zo voor een lager 
energieverbruik.

Ergonomisch
De robots zijn doordacht ontwikkeld om comfortabel en gebruiksvriendelijk te zijn: 
• De filters bevinden zich bovenop, voor een makkelijke toegang. Voorzien van

een handvat, zodat uw handen schoon blijven bij het reinigen ervan. Dankzij de
transparante bovenzijde kunt u de vervuiling van de filters zien.

• Een lampje op de trafo zal aantonen dat de filters vol zijn en gereinigd moeten
worden.

• De robot kan moeiteloos verplaatst en opgeborgen worden dankzij het handige
transportkarretje.

• De voedingskabel is voorzien van een draaiend verbindingsstuk (swivel) alwat
zorgt voor een totale bewegingsvrijheid van de robot.

Ultimate Power! 
De hoge betrouwbaarheid van de BWT robots wordt verzekerd door een stevige 
tandwiel transmissie, een dubbele motorisering voor de verplaatsing, en een 
aanzuigpomp.

Dit systeem vormt de Ultimate Power: de ideale oplossing voor snellere en 
geoptimalisseerde verplaatsingen, met een ongeëvenaarde reinigingskwaliteit en 
een unieke robuustheid.



EXCELLENTIE, INTELLIGENTIE, INNOVATIE
Het BWT universum is gemaakt voor u. De BWT robots 

ontwikkeld naar uw imago. 
Aarzel niet en stap in deze uitzonderlijke wereld.

Een universum naar uw imago!

P500

P400

P600

Stempel van de verdeler:

PROCOPI BENELUX
Rue de Visé, 328

4020 JUPILLE (BELGIË) 
 0032 4 264 96 00  0032 4 240 14 50

 benelux@procopi.com / jupille@procopi.com

procopi.com
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