
Piraya Automatic 
tekniset tiedot:
• Pyörivät harjat

•   Imukyky: 48 m³/h, 800 l/min

•  Puhdistuskyky: 350 m²/h

•  Suodatin: 105 mikronia (standardi)
  Optiona: Suodatinpussi 50 micronia  
  tai 210 micronia.
  Lisävaruste: Poistoputki viemäriin

•  Paino: 15 kg

•  Paino vedessä: 10 kg

•  Imu leveys: > 630 mm

•  Mitat: 630 x 410 (leveys x pituus)

•  Kelluva kaapeli: 40 m tai 25 m

•  Langaton kaukosäädin

•  Nopeus 0,2 m/s

•  Työjännite: 42 V

•  Jännite: 400 V/ 3-vaihe

• Sähköteho: 0,65 kW

Pool Bottom Cleaner

LT-Tuote Oy 
Sorronrinne 12 
08500 Lohja 

Finland 
Phone: +358 (0)19 383 921  

Fax: +358 (0)19 383 310 
e-mail: ari.koivunen@lt-tuote.fi 

www.ilt-tuote.fi

Helppo ja  
tehokas  
puhdistus  
kaiken  
tyyppisille  
uima-altaille,  
sisällä ja  
ulkona.
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Altaiden puhdistus on tehty  
helpoksi ja tehokkaaksi Piraya  
allaspuhdistajalla.
Piraya allaspuhdistaja on tehty kevyeksi ja sen vuoksi helpoksi  
käsitellä. Huolimatta keveydestä, Piraya allaspuhdistaja on yksi 
tehoikkaimmista allaspuhdistajista markkinoilla suhteessa  
puhdistuskykyyn. Älykäs liikekuvio tekee Pirayasta nopean ja  
tehokkaan.

Rakenne on yksinkertainen ja siten kestävä, sen vuoksi Piraya  
on käytössä luotettava. Yksinkertainen rakenne tekee siitä myös 
helpon huoltaa. Se on taloudellinen ja turvallinen käyttää.

Piraya allaspuhdistajassa on suuri imukyky ja nopeasi pyörivät 
harjat mitkä tekevät siitä tehokkaan altaan pohjan lianirrottajan. 
Pirayan pumppu on niinkin tehokas kuin 800 litraa  
hienosuodattimen läpi minuutissa. Kolmipyöräinen rakenne  
tekee Pirayasta ketterän ja tarkan liikkujan. Toisin sanoen  
Piraya allaspuhdistaja on helppo ja tehokas käyttää.

Piraya Automatic
Piraya Automatic on optimaalinen allaspuhdistaja. Se on täysin  
automaattinen, mutta voit ohjata sitä myös langattomalla  
kaukosäätimellä.  Laitteen voi jättää työskentelemään täysin  
yksin, eli se säästää aikaasi. 

Pienet altaat 25*12 metriä Piraya puhdistaa sopivasti noin  
45 minuutissa. Isommat altaat 50*25 metriä noin kolmessa  
tunnissa. Piraya Automatic imuria voi käyttää sekä suorakaiteen 
muotoisissa altaissa että vapaamuotoisissa altaissa.

Helppo käyttää, paino vain  
15 kg ja vedessä 10 kg.

Yksinkertainen  
suodattimen  

puhdistus.

Helppo huoltaa.

Käytä automatti ohjelmia  
tai ohjaa allaspuhdistajaa  
kaukosäätimellä.

Program 1
Ohjelma suorakulmaisiin  
altaisiin.

Program 2
Ohjelma pyöreisiin ja  
vapaamuotoisiin altaisiin.

Käytännöllisen 
vaunun vuoksi 
helppo ja  
kevyt  
liikutella.

Yksinkertainen  
ja kestävä rakenne,  
erinomainen käyttövarmuus  
ja helppo huoltaa.


