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Inderdaad, wat voor nut heeft het om het vuil 
op te zuigen als deze opnieuw in het water 
terechtkomt... Dit is nochtans wat er gebeurt met 
standaard robotfilters.  
BWT doet het anders, want Best Water 
Technologies is marktleider op het gebied van 
waterzuivering- en behandeling. De fijnste filtratie 
is onze core business.

WAAROM ZIJN DE 
BWT ROBOTS DE 
BESTE? 

Omdat ze de beste 
filtratie aanbieden op 
de markt.
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Ongeëvenaarde zuigkracht
BWT elektrische robots hebben de hoogste zuigkracht die u 

op de markt  kan vinden: tot 18 m3/u 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.

Power inside!

Ideaal voor uw zwembad
BWT elektrische robots zijn perfect voor alle types 

zwembaden, ook opbouw, alle vormen en afmetingen. Met hun 
PVA wielen en borstels, navigeren de BWT robots met gemak 

over alle oppervlakken.

PVA inside !

Eenvoudig en praktisch
Een BWT robot is gebruiksvriendelijk. 

Aan u alle vrijheid!

Simplicity inside!

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. 

Fineness inside!
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Behendig en zeer goede hechting op alle 
oppervlakken
BWT robots beklimmen met gemak alle wanden en de steilste 
hellingen. Telkens een verbazingwekkende show!

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 !
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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.

Anti-tangle swivel inside!

Energiebesparing
Door de intelligente en snelle verplaatsingingsmodus en de 
krachtige aanzuiging, gaan de BWT robots snel en doeltreffend 
te werk en zorgen zo voor een lager energieverbruik.
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BWT LIJN 300 

Eigenschappen

Zwembadoppervlakte tot 100 m²

Reinigingscyclus 1u30, 2u00, 2u30

Type reiniging Bodem, wand en waterlijn

Type borstels PVA borstels

Filtratie 4D Filter : Top access

Filtratiefijnheid Tot twee micron

Navigatiesysteem Smart Navigation

Motorisering Ultimate Power

Swivel Ja

Trafo Laagspanning

Lengte van de kabel 23 m

Kleur van de kabel Grijs

Verstelbare nozzles Ja

Trillende borstel Ja

Opberging Karretje

Garantie 3 jaar
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Verstelbaar handvat
De D300 APP robot beschikt over een verstelbaar handvat.
In vast positie, kan je de robot dragen, maar in het water zorgt 
dit voor evenwicht in de robot.
Het handvat van de robot kan ook aangepast worden in 
diagonale positie om de reinigingsoppervlak te optimaliseren.

Agility inside!

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

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.

Ultimate Power !

Connected
De BWT D300 is voorzien van een Bluetooth-module. Met 
behulp van een mobiele app die u gratis kunt downloaden 
op  AppleStore of PlayStore, kunt u uw robot besturen. Ideaal 
voor lokale vervuiling en moeilijke plekken. U kunt tevens snel 
en gericht navigeren naar het vuil wat uw kinderen zojuist in 
het bad hebben laten vallen. Zo behoudt u moeiteloos een 
onberispelijk zwembad.
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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!

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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