MODELOS COMERCIAIS

ROBÔS PARA
LIMPEZA

COMPARE OS MODELOS

WAVE 100
28 kg c/carrinho
12 kg

NÃO
NÃO

SIM
SIM

SIM
SIM

04
02

40m
30m

SIM
SIM

SIM

4/6/8h

35m

FEVEREIRO / 2020
OUTUBRO /2020

9 kg
6,5 kg
PESO

6,5 kg

7,5 kg

NÃO
NÃO

Controle
remoto.

BLUETOOTH

NÃO

SIM

NÃO
NÃO
NÃO
CONTROLE REMOTO

NÃO

SIM
SIM
SIM
FONTE DE ALIMENTAÇÃO

SIM

02
01
01
ESCOVAS

02

18m
15m
12m
COMPRIMENTO DO CABO

18m

NÃO
NÃO
NÃO
LIMPA LINHA D’ÁGUA

SIM

SIM
SIM
NÃO
SOBE PAREDES

SIM

3h
2h
1,5 h
CICLO DE LIMPEZA

1,5 / 2 /2,5 h

15m
12m

15m

RB6 WB
RB4i

10m

Filtro de sujeiras e detritos
para uma piscina limpa.

COMPRIMENTO DA PISCINA

Wave 2X2 - A força de dois robôs.
- Limpa paredes, linha d’água e piso da piscina.
- Aspira e escova piscinas de até 35m.
- Ciclos de limpeza de 4, 6 ou 8 horas.
- Acompanha carrinho/
- Cabo de 40 metros.
- Controle remoto;
- Quatro escovas;
- 20 KG.
Carrinho.

RB2

Aspira e escova totalmente uma piscina de até 35m de comprimento em ciclos de 4, 6
ou 8 horas, proporcionando uma limpeza perfeita de paredes, linhas d’água e piso da
piscina.

SS1

WAVE 2X2

Acompanha
fonte de alimentação.

limpe sua piscina
com apenas um clique
de forma automatizada.

Controle
remoto.

MODELO >

Filtro de sujeiras e detritos
para uma piscina limpa.

TABELA COMPARATIVA DE MODELOS

Acompanha
fonte de alimentação.

SIM

Carrinho.

4/6/8h

WAVE 100

Wave 100 - Para piscinas comerciais.
- Limpa paredes, linha d’água e o piso da piscina.
- Aspira e escova piscinas de até 25m.
- Ciclos de limpeza de 4, 6 ou 8 horas.
- Cabo de 30 metros.
- Duas escovas;
- 11 KG.

25m

WAVE 2X2

Aspira e escova totalmente uma piscina de até 25m de comprimento em ciclos de 4, 6
ou 8 horas, proporcionando uma limpeza perfeita de paredes, linhas d’água e piso da
piscina.

A Piscina dos seus sonhos.
www.sodramar.com.br

Acesse nosso site
escaneado com
a câmera do celular

MODELOS RESIDENCIAIS

MODELOS RESIDENCIAIS

SS1

RB4i

Aspira e escova uma piscina de até 10m de comprimento em até 1h30, proporcionando
uma limpeza perfeita ao piso da piscina. Não sobe paredes.

RB6 WB
RB4i - Controle pelo celular.
Tenha em sua piscina o robô para
limpeza RB4i, o mais moderno do
mercado. Com ele o trabalho de
limpar sua piscina resume-se em um
clique no smartphone.
Além dos ciclos de limpeza de 1h30,
2hrs e 2hrs30, você tem a opção de
controlar o robô através de seu
smartphone,
basta
baixar
o
aplicativo e direcionar pela piscina
ou escolher uma das funções
pré-definidas
(limpeza
rápida,
regular, somente o piso, linha D'água
e limpeza pesada).

SS1 - Limpeza econômica.
- Limpa o piso da piscina;
- Aspira e escova piscinas de até 10m;
- Ciclo de limpeza de 1h30;
- Cabo de 12 metros;
- Uma escova;
- 6,5 KG.

Acompanha
fonte de alimentação

MODELOS
ILUMINAÇÃO
RESIDENCIAIS

Filtro de sujeiras e detritos
para uma piscina limpa.

Aspira e escova uma piscina de até 15m de comprimento em até 3hrs, proporcionando
uma limpeza perfeita de paredes e piso da piscina.

RB6WB - Navegação precisa.
- Limpa o piso e as paredes da piscina;
- Aspira e escova piscinas de até 15m;
- Ciclo de limpeza de 3hrs;
- Cabo de 18 metros;
- Duas escovas;
- 9 KG.

Acompanha
fonte de alimentação.

Filtro de sujeiras e detritos
para uma piscina limpa.

Controle o robô por meio do smartphone.
- Limpa paredes, linhas d’água e o piso da piscina;
- Aspira e escova piscinas de até 15m;
- Ciclo de limpeza de 1h30, 2hrs ou 3hrs;
- Cabo de 18 metros;
- Duas escovas;
- Bluetooth;
- 7,5 KG.

RB2
Aspira e escova totalmente uma piscina de até 12m de comprimento em até 2 horas,
proporcionando uma limpeza perfeita de paredes e piso da piscina.

Acompanha
fonte de alimentação.

Filtro de sujeiras e detritos
mantem a piscina limpa.

RB2 - Navegação precisa.
- Limpa o piso da piscina;
- Aspira e escova piscinas de até 12m;
- Ciclo de limpeza de 2hrs;
- Cabo de 15 metros;
- Uma escova;
- 6,5 KG.

Acompanha
fonte de alimentação.

Filtro de sujeiras e detritos
para uma piscina limpa.

*O Robô RB2 pode não subir as paredes de Piscinas de Alvenaria (Azulejo ou Pastilha) e
Vinil, em piscinas com a água fora dos níveis ideais de tratamento ou com excesso de sujeira.

A Piscina dos seus sonhos.

Economize tempo com a linha de robôs para limpeza de piscinas mais
completa e pioneira do mercado. Com apenas um toque no botão você
realiza a limpeza completa de sua piscina de forma prática e automática.
O robô faz tudo e você nada.

