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PROWLER P series
Schoonmaakrobot voor zwembaden

Als een vis  
in het water.



Gemakkelijk te vervoeren en ergono-
misch
Deze bijzonder dunne machine met erg compacte afmetingen en 
een gewicht van minder dan 6 kg is even gemakkelijk te dragen als 
een aktetas.
Omdat hij voorzien is van een bijzonder snel systeem om het water 
te evacueren, is het kinderspel om hem uit het zwembad te halen.
Zijn ontwerp maakt hem niet alleen gemakkelijk te vervoeren 
en op te bergen, maar maakt het ook eenvoudig om hem uit uw 
zwembad te halen.

Licht en wendbaar als 
een vis in het water.

Schoonmaakrobot voor 
zwembaden



Gemakkelijk te onderhouden
De robot voelt zich thuis in het water en verplaatst zich op een 
intelligente manier - links en rechts, vooruit en achteruit - om te 
vermijden dat zijn kabel in de war raakt.
Zodra uw zwembad zuiver is, kunt u heel gemakkelijk bij de filter 
om die schoon te maken. U hoeft alleen maar de knop op de voor-
zijde van de robot in te drukken om de kap te openen. Daarna kunt 
u de filter(s) met een tuinslang reinigen: kinderspel!
Geniet meer van uw  zwembad door de duur van het onderhoud 
te verminderen.

Methodisch en doeltreffend
Omdat onze kleine vis met een intelligent navigatiesysteem uitge-
rust is, begint hij met:
• het zwembad te scannen
• om de schoonmaak te optimaliseren 
• en zijn snelheid aan de helling aan te passen.
Tijdens zijn cyclus voert hij zijn werk perfect uit, zodat u meer tijd 
hebt om van uw zwembad te genieten. Bovendien verbruikt hij 
maar weinig energie.
En wat u ongetwijfeld ook naar waarde zult schatten: zijn twee 
motoren en zijn aandrijfsysteem maken dat hij zich vlot verplaatst 
en perfecte bochten neemt.
U zult verbluft staan hoe hij zonder moeite de wanden beklimt en  
hoe sierlijk hij obstakels uit de weg gaat.



Niet te vergeten, het  
waarschuwingslampje*, 

dat u duidelijk maakt het 
filtermandje vol is.

*Beschikbaar op het model 
Prowler P20 & P25

Als een vis  
in het water.

PROWLER P series



PROWLER P10 PROWLER P20 PROWLER P25

POOL
Grootte 30 m2 - lengte tot 8 m 70 m2 - lengte tot 12 m 80 m2 - lengte tot 14 m

Vorm Alle vormen en afwerkingen Alle vormen en afwerkingen Alle vormen en afwerkingen

EQUIPMENT

Lengte van de 
drijvende kabel 12 m 16 m 18 m

Type filter Eén filtratielaag Dubbele filtratielaag Dubbele filtratielaag

Toegang tot de 
filter

Langs de bovenkant van de 
robot

Langs de bovenkant  
van de robot  
Indicator ‘filter vol’

Langs de bovenkant  
van de robot  
Indicator ‘filter vol’

Type borstel PVC-borstels PVC-borstels PVC-borstels

Karretje No No Ja

CLEANING

Type 
schoonmaak Bodem Bodem, wanden en waterlijn Bodem, wanden en waterlijn

Cycle
duration Duur 
van de cycli

1 uur 30 1 uur 30, 2 uur of 2 uur 30 1 uur 30, 2 uur of 2 uur 30

Afstandsbedi-
ening Niet beschikbaar App voor smartphone App voor smartphone

Navigatietech-
nologie

Smart Navigation
Gyroscoop
Ingangsdetectie

Smart Navigation
Gyroscoop
Ingangsdetectie

Smart Navigation
Gyroscoop
Ingangsdetectie

WARRANTY 2 jaar
2 jaar + 1 jaar extra  
(gelimiteerd de electrische  
componenten)

2 jaar + 2 jaar  
extra (gelimiteerd  
de electrische  
componenten)

 2+2 
BEPERKTE 

JAREN

WAARBORG DRIJVENDE 
KABEL

18 M
SLIMME 

NAVIGATIE
BODEM 

SCHOONMAKEN

FIJNE 
FILTERING
EENVOUDIG 
SCHOON 
TE MAKEN DRIJVENDE 

KABEL

SCHOON-
MAAK VAN 
BODEM, 
MUUR EN 
WATERLIJN

DUBBELE 
FIJNE 
FILTERING 
EENVOUDIG 
SCHOON 
TE MAKEN DRIJVENDE 

KABEL
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U wou altijd al een  
‘telegeleide vis’?

Bedien uw Prowler P20 & P25 vanop afstand  
dankzij de Bluetooth-module en de  

gratis app Prowler RC. 
Stuur hem eenvoudig naar de plek van uw 

zwembad die schoongemaakt moet worden.

Scannen om meer 
informatie te krijgen.


