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Doskonałe wnętrze!
BWT 
BEZPRZEWODOWE 
AKUMULATOROWE 
URZĄDZENIA DO 
CZYSZCZENIA 
BASENÓW

Kompletny asortyment urządzeń 
czyszczących spełniający różne potrzeby 
w zakresie czyszczenia basenów!

LINEBC

BC50

BC40

BC30

BC02

BC200+

BC100+

Dzięki 
bezprzewodowym 
robotom 
basenowym BWT 
korzystanie  
z basenu staje się 
łatwiejsze!
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Szybkie czyszczenie na co dzień

30 min.

0,42L, 0,11 gal

3,7m (9,8 stóp)

3 m (9,8 stóp)

100

Pojemność filtra

Głębokość pracy

Czas pracy Baseny do

Moc znamionowa

Przezroczysta 
pokrywa pokazuje 
ilość zebranych 
zanieczyszczeń

Możliwość podłączenia 
do standardowego kija 
teleskopowego w celu 
zwiększenia zasięgu  
w większych basenach
(nie zawarto w zestawie)

Lekkie i łatwe  
w obsłudze

Obrotowa trójkątna 
głowica ssąca oraz 
płaska szczotka do 
trudno dostępnych 
narożników

125506567

Wskaźnik świetlny 
ładowania LED

Ładowanie przez 
złącze USBWodoodporny 

przełącznik 
magnetyczny

długość kija

125506568

Łączy się ze 
standardowym kijem 
teleskopowym
(nie zawarto w zestawie)

Zawór szybkiego 
spuszczania wody

Wodoodporne
Przełącznik 
magnetyczny

Przezroczysta pokrywa  
z zamkiem zatrzaskowym 
pokazuje ilość zebranych 
zanieczyszczeń

Zdejmowana i obracana 
głowica ssąca z kółkami 
łatwo przesuwa się po 
każdej powierzchni basenu

Głowica szczotkowa do 
spa, stopni i krawędzi.

0,55 L, 0,15 gal

Pojemność 
filtra

3 m (9,8 stóp)

Głębokość 
pracy

30 min.

Czas pracy Baseny średniej 
wielkości

200

Moc 
znamionowa

CN – ZL 201530337434.6 / EU – 002672063–0005 / US – D862,818
Zgłoszone do innych patentów.

1 filtr
2 głowic

e 

szczotko
we

93cm
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3m (9,8 stóp)

300

2 filtry
2 głowic

e 
szczotko

we

Szybkie czyszczenie  
na co dzień
125506570

0,55 L, 0,15 gal

Głębokość pracyBaseny średnie  
i duże

Moc 
znamionowa

Pojemność 
filtra

40 min.

Czas pracy

Złącze do kija

Użycie ze specjalnym ergo-
nomicznym uchwytem lub 
podłączenie do standardo-
wego kija teleskopowego 
(nie zawarto w zestawie)

Filtr o drobnych 
oczkach do 
piasku i drobnych 
zanieczyszczeń

Zdejmowana i obracana 
głowica ssąca z kółkami 
łatwo przesuwa się 
po każdej powierzchni 
basenu

Filtr ze stali 
nierdzewnej o dużej 
pojemności

Zawór szybkiego 
spuszczania wody

Przejrzysty pojemnik 
na zanieczyszczenia 
pokazuje ilość zebranych 
zanieczyszczeń

EU – 002519769–0001
US – D795,513; 9,903,133; 10,030,403
Zgłoszone do innych patentów.

Duża objętość, kompleksowe czyszczenie
125506569

Zawiera
1 standardowy worek 
filtracyjny:
W25 x H52 cm

Standardowy worek 
siatkowy na liście  
i duże zanieczyszczenia

Wbudowany mechanizm 
bezpieczeństwa 
zapewnia automatyczne 
zatrzymanie pracy ostrzy 
w przypadku ich zatkania

Łączy się ze standardowym 
kijem teleskopowym
(nie zawarto w zestawie)

Uniwersalny wskaźnik LED 
informujący o gotowości 
urządzenia do pracy / 
zapchaniu / konieczności 
naładowania

6,5 L (1,72 gal)

Pojemność 
filtra

3m (9,8 stóp)

Głębokość pracyBaseny średniej 
wielkości

75 min.

Czas pracy

300

Moc 
znamionowa

W 26,8 cm/10,6 cali

Wodoodporny 
przełącznik 
magnetyczny

FR – 3103844
Zgłoszone do innych patentów.

Wodoodporny 
przełącznik 

magnetyczny
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Łatwe  
w użyciu i 
bezproblemowe

Rolka
Obraca się podczas pracy urządzenia czyszczącego, 
pomagając w przechwytywaniu zanieczyszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI

Regulowane koło przednie: Optymalizuje drogę czyszczenia.

Czujnik wody: Silnik aktywuje się tylko wtedy, gdy jest zanurzony w wodzie.

Przełącznik magnetyczny: Doskonałe uszczelnienie zapobiega wyciekowi 
wody.

Wskaźnik baterii LED: Świeci się podczas pracy robota, zaczyna migać, gdy 
pozostanie 10 minut pracy.

Bezworkowy system zarządzania zanieczyszczeniami: Przestronna komora 
zatrzymująca dużą ilość zanieczyszczeń w tekstylnej siatce.

Kompaktowy: Kompaktowa i lekka konstrukcja pozwala na bezproblemowy 
transport do basenu i z niego.

Rozmiary basenu: Zalecany do basenów o średnicy do 4,88 m lub  
o powierzchni całkowitej do 20 m².

Bezprzewodowe działanie
Nieograniczone kablem zasilającym, może być 
używana do basenów o różnych rozmiarach.

Wszechstronność
Działa w basenach z płaskim dnem, 
naziemnych i nadziemnych, w basenach 
wszystkich typów, o różnych kształtach  
i powierzchniach

Opatentowany
system „Stop, Rotate & Go”
Umożliwia automatyczny obrót urządzenia po 
zetknięciu ze ścianą basenu, co maksymalizuje 
czas czyszczenia

Akumulatory
litowe
Odporne na efekt pamięci, zapewniają stałą 
wydajność i wydłużoną żywotność.

Doskonałe wnętrze!
125506571

CN – ZL201680048771.5, ZL201930545294.X / EU – 3283711, 
006437257–0002 / US – 10,370,865, 10,895,086 / CA – 2987680
Zgłoszone do innych patentów.

2,2L, 0,58 gal

Pojemność 
filtra

20 m² (215 stóp²)

Baseny do

3 m (9,8 stóp)

Głębokość pracy

W zestawie

KOSTENLOS - GRATU
IT

Torba do 
przechowywania

 60L/min  
(15.9gal/min)

Przepływ filtracji

45 min.

Czas pracy

Zestaw do pobierania
Regulowana długość 
przewodu 
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Łatwe  
w użyciu i 
bezproblemowe

WŁAŚCIWOŚCI

Regulowane koło przednie: Optymalizuje drogę czyszczenia.

Czujnik wody: Silnik aktywuje się tylko wtedy, gdy jest zanurzony w wodzie.

Przełącznik magnetyczny: Doskonałe uszczelnienie zapobiega wyciekowi wody.

Wskaźnik baterii LED: Świeci się podczas pracy robota, zaczyna migać, gdy pozostanie 
10 minut pracy.

Bezworkowy system zarządzania zanieczyszczeniami: Przestronna komora 
zatrzymująca dużą ilość zanieczyszczeń w tekstylnej siatce.

Kompaktowy: Kompaktowa i lekka konstrukcja pozwala na bezproblemowy transport 
do basenu i z niego.

Rozmiary basenu: Zalecany do basenów o średnicy do 24 stóp / 7,3m lub  
o powierzchni całkowitej do 45m².

Bezprzewodowe działanie
Nieograniczone kablem zasilającym, może być 
używana do basenów o różnych rozmiarach.

Wszechstronność
Działa w basenach z płaskim dnem, 
naziemnych i nadziemnych, w basenach 
wszystkich typów, o różnych kształtach  
i powierzchniach

Opatentowany
system „Stop, Rotate & Go”
Umożliwia automatyczny obrót urządzenia po 
zetknięciu ze ścianą basenu, co maksymalizuje 
czas czyszczenia

Akumulatory
litowe
Odporne na efekt pamięci, zapewniają stałą 
wydajność i wydłużoną żywotność.

Rolka
Obraca się podczas pracy 
urządzenia czyszczącego, 
pomagając  
w przechwytywaniu 
zanieczyszczeń.

Doskonałe wnętrze!
125506572

4 L (1,06 gal)

Pojemność 
filtra

45 m² (484 stóp²)

Baseny do

3 m (9,8 stóp)

Głębokość pracy

W zestawie

KOSTENLOS - GRATU
IT

Torba do 
przechowywania

 71L/min  
(18.8gal/min)

Przepływ filtracji

90 min.

Czas pracy

CN – ZL201680048771.5, ZL201930545294.X / EU – 3283711, 
006437257–0001 / US – 10,370,865, 10,895,086 / CA – 2987680
Zgłoszone do innych patentów.

Zestaw do pobierania
Regulowana długość 
przewodu 
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BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 116, 01–304 Warszawa

 +48 22 533 57 00
 bwt@bwt.pl

F O R  Y O U  A N D  P L A N E T  B L U E

POLUB NASZ FAN PAGE  
NA FACEBOOK

OGLĄDAJ NAS 
NA YOUTUBE

OBSERWUJ NASZ
PROFIL NA LINKEDIN


