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Nejlepší čistící výkon u robotického vysavače na trhu
BWT robotické vysavače jsou vybaveny dvěma filtračními koši s filtrační 
schopností 20 mikronů.

Velmi výkonná čerpadla přefiltrují až 38 m3 za hodinu a zachytí všechny 
nečistoty.

Zaručují nejlepší filtraci na bazénovém trhu, která je v současné době 
k dispozici.

Nejlepší výkon!

Programovatelná řídící jednotka s LCD displejem
Robotické vysavače ULTRAMAX jsou vybaveny programovatelnou řídící jednotkou 
s LCD displejem a patentovaným systémem s inteligentním algoritmem AQUA SMART, 
který sám zvolí nejvhodnější čistící cyklus odpovídající velikosti a tvaru bazénu.

Řídící jednotka umožňuje nastavení celé řady parametrů, jako je například režim 
čištění, velikost bazénu, délka čistícího cyklu, sací síla, tvar a povrch bazénu. 

Aqua Smart!

Snadná obsluha a údržba
Vysavače ULTRAMAX jsou ideální pro bazény různých tvarů 
a typů povrchu. 

Díky speciálním PVA kartáčům si snadno poradí s nerezovými, 
beton-obkladovými a beton-fóliovými bazény.

Pro jakýkoli typ povrchu

Bezpečné a spolehlivé
Robotické vysavače BWT ULTRAMAX jsou vybaveny senzorem detekce vzduchu pro 
bezpečný provoz a infračerveným senzorem pro detekci překážek. Při vyjetí z vody se 
automaticky vrátí do bazénu. 

Tato funkce je vhodná zejména pro bazény s pozvolným vstupem či bezbariérovým 
přístupem. 

Se smart funkcemi 

Jednoduché a praktické

Vysavače ULTRAMAX jsou intuitivní a snadno se používají. 
Zapnete je, a to je vše. Po ukončení sacího cyklu se automaticky 
vypínají.

Ovládat je můžete také pomocí dálkového ovládání 
a nasměrovat je tam, kde vyžaduje bazén největší péči. 

Snadné použití
Rychlé čištění

Systém AQUA SMART zajišťuje rychlé a systematické čištění, 
a tím úsporu energie a času. 

Čistící cyklus lze nastavit již od 3 hodin.

Krátký čistící cyklus = výhoda pro provozovatele.

Úsporné, výkonné a chytré
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BAZÉNOVÉ VYSAVAČE BWT ULTRAMAX 

Velikost bazénu ULTRAMAX: do 50 m 
ULTRAMAX JUNIOR: do 35 m

Doba čištění 3, 4, 6 hodin

Typ čištění dno bazénu

Přefiltrovaný objem 
vody 

38 m3/h

Jemnost filtrace 20 mikronů
ULTRAMAX: 4D 2 XL filtr z mikrovlákna
ULTRAMAX JUNIOR: 4D XL filtr z mikrovlákna

Maximální provozní 
teplota

35 °C

Speciální rukojeť 
proti zamotání

Ano

Délka kabelu ULTRAMAX: 45 m
ULTRAMAX JUNIOR: 36 m

Nastavitelné sání Ano

Rozměry (D x Š x V) ULTRAMAX: 400 x 810 x 290 mm
ULTRAMAX JUNIOR: 400 x 540 x 315 mm

Hmotnost ULTRAMAX: 53 kg
ULTRAMAX JUNIOR: 48 kg

Příslušenství komerční přepravní vozík

Záruka 2 roky

BWT ULTRAMAX

Kód
Velikost 
bazénu

Doba čistění Typ čistění
Druh 

pojezdu
Filtrace Délka kabelu

Rozměry 
(d x š x v)

Hmotnost Záruka

125258756 do 50 m 3, 4 nebo 
6 hodin dno PVA kartáče 20 

mikronů 45 m 400 x 810 x 290 
mm 53 kg 2 roky

BWT ULTRAMAX JUNIOR

Kód
Velikost 
bazénu

Doba čistění Typ čistění
Druh 

pojezdu
Filtrace Délka kabelu

Rozměry 
(d x š x v)

Hmotnost Záruka

125258755 do 35 m 3, 4 nebo 
6 hodin dno PVA kartáče 20 

mikronů 36 m 400 x 540 x 315 
mm 48 kg 2 roky

ULTRAMAX ULTRAMAX JUNIOR

Profesionální vybavení
• Infračervený senzor detekce překážek
• Senzor detekce vzduchu
• Oddělený hnací motor a čerpadlo
• Speciální rukojeť proti zamotání kabelu
• Opakovaně použitelný filtrační koš
• Dálkové ovládání

Profesionální modely

4D

FILTER

BI

DIRECTIONAL 

SUCTION

PVA

BRUSHES



BWT Česká republika, s. r. o.
Lipová 196, 251 01 Říčany

 +420 272 680 300
 office@bwt.cz

www.bwt-robot.cz

VÁ Š  D O D A V A T E L :

VÝJIMEČNOST, INTELIGENCE, INOVACE

BWT svět je tvořen pro vás a jeho robotické bazénové vysavače jsou tvořeny s vámi.

BWT ULTRAMAX
ULTRAMAX ULTRAMAX JUNIOR


