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Gullberg & Jansson marknadsför poolrobotar (pooldammsugare) 
från en av världens största kvalitetstillverkare, franska Zodiac. 

Med sin patenterade cyklonteknologi, 
ergonomiska design och kvalitet av högsta klass, 

har Zodiac utvecklat plug & play-poolrobotar som sköter 
din poolstädning automatiskt. 

Poolrobotar

Så fort poolroboten sänks ner i poolvattnet börjar den städa poolbotten, 
väggar och vattenlinje. Sedan är det mycket enkelt att ta loss 

och rengöra filtret vid behov.  

Den miljösmarta poolroboten från Zodiac ger dig mer tid 
till att njuta av din pool.
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TornaX PRO CyclonX 
PRO Vortex PRO

 
 

RT 2100 RT 3200 RC 4400 
RC 4401 RV 5400 RV 5480 iQ RV 5500

2 års materialgaranti X X X

3 års materialgaranti X X X

Max poolstorlek (kabellängd) 4x8m 
(14 m kabel)

4x9m 
(16,5 m kabel)

6x12 m 
(18 m kabel)

6x12 m 
(18 m kabel)

6x12 m 
(18 m kabel)

7x15 m 
(21 m kabel)

Poolbotten endast X X X X X

Poolbotten/Väggar/Vattenlinje X X X X X

Vattenlinje endast X X

Ergonomiskt lyftsystem X X X

Smart kabelsystem X X X

4-hjulsdrift X X X

WiFi-kompatibel (iPhone/Android) X

Fjärrkontroll X

Programmerbar för upp till 7 dagar X X X

Storlek filterbehållare (liter) 3,0 3,0 3,7 5,0 5,0 5,0 

Indikator för fullt filter X X X X

Transparent filterlucka X X

Vikt utan kabel (kg) 5,5 5,5 9,0 9,5 9,5 9,5

Cyklonteknologi X X X X X X

Transportvagn Tillval Tillval X X X X

Rek. cirkapris inkl. moms (SEK) 7 990:- 9 990:- 12 990:- 17 990:- 19 990:- 19 990:-

Poolrobotar 
TornaX PRO-serien, CyclonX PRO-serien, Vortex PRO-serien

Modellöversikt och jämförelsetabell

Cyklonteknologi 
Patenterad teknologi för kraftfull rengöring

Hur fungerar det?

Gullberg & Jansson marknadsför poolrobotar (pooldammsugare) 
från en av världens största kvalitetstillverkare, franska Zodiac. 

Med sin patenterade cyklonteknologi, 
ergonomiska design och kvalitet av högsta klass, 

har Zodiac utvecklat plug & play-poolrobotar som sköter 
din poolstädning automatiskt. 

Poolrobotar

Skräppartiklar hålls i ständig rörelse för 
att inte fastna i och täppa till filtret.

Zodiacs patenterade cyklonteknologi skapar en konstant kraftfull 
virvel (vortex) i filtret. Virveln håller skräppartiklarna i ständig 
rörelse så att de inte riskerar att täppa till filtret och försämra 
rengöringsprocessen. 

Så fort poolroboten sänks ner i poolvattnet börjar den städa poolbotten, 
väggar och vattenlinje. Sedan är det mycket enkelt att ta loss 

och rengöra filtret vid behov.  

Den miljösmarta poolroboten från Zodiac ger dig mer tid 
till att njuta av din pool.
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Vortex PRO-serien
Mycket kraftfull poolrobot med 4-hjulsdrift 

som ger ett perfekt städresultat 
och högsta möjliga komfort. 

Vortex PRO, RV 5400
Städar poolbotten, 
väggar och vattenlinje 

Rek. cirkapris inkl. moms (SEK): 17 990:-

Vortex PRO, RV 5500
Städar poolbotten, 
väggar och vattenlinje.
 Fjärrkontroll. 

Rek. cirkapris inkl. moms (SEK): 19 990:-

Vortex PRO, RV 5480 iQ
Städar poolbotten, väggar
och vattenlinje. 
WiFi-kompatibel.

Rek. cirkapris inkl. moms (SEK): 19 990:-
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Mycket kraftfull poolrobot med 4-hjulsdrift 
som ger ett perfekt städresultat 

och högsta möjliga komfort. 

• Patenterad cyklonteknologi med konstant    
 och extra kraftfull sugkraft 
• Patenterat lyftsystem som gör det  lättare att   
 lyfta upp poolroboten ur poolvattnet
• Smart kabelutförande som automatiskt undviker   
 eventuellt kabeltrassel
• Flertal möjliga städprogram, inklusive snabb-
 program för endast poolbotten, endast vattenlinje   
 eller väggar och poolbotten, etc
• Extra brett suginlopp för ännu bättre rengöring
• Indikator som anger när det är dags att tömma   
 filterbehållaren  
• Mycket enkelt att ta loss och rengöra filtret med   
 den extra stora filterbehållaren på 5 liter.

Vortex PRO 4WD är den absolut mest hög-
effektiva poolroboten för alla typer av pooler. 

Det unika lyftsystemet och smarta kabel-
systemet skapar ökad komfort och Vortex 
PRO 4WD är för dig som vill uppnå ett 
perfekt städresultat.

Tack vare 4-hjulsdriften klarar den alla 
typer av ytor och hinder bättre. 

Modellerna RV 5400, RV 5480 iQ och 
RV 5500 städar poolbotten, väggar och 
vattenlinje. 

Cyklonteknologi med 
konstant och extra 

kraftfull sugkraft

Smidigt bärhandtagEnkelt att ta loss och 
rengöra filtret

Bladborstar

 Extra brett suginlopp Modellen RV 5480 iQ 
kan fjärrstyras enkelt via 

smartphone (iPhone/Android). 

Patenterat lyftsystem4-hjulsdrift som klarar tuffa 
utmaningar och hinder

Vortex PRO

 
 

RV 5400 RV 5480 iQ RV 5500

3 års materialgaranti X X X

Max poolstorlek (kabellängd) 6x12 m 
(18 m kabel)

6x12 m 
(18 m kabel)

7x15 m 
(21 m kabel)

Poolbotten endast X X X

Poolbotten/Väggar/Vattenlinje X X X

Vattenlinje endast X X

Ergonomiskt lyftsystem X X X

Smart kabelsystem X X X

4-hjulsdrift X X X

WiFi-kompatibel (iPhone/Android) X

Fjärrkontroll X

Programmerbar för upp till 7 dagar X X X

Storlek filterbehållare (liter) 5,0 5,0 5,0

Indikator för fullt filter X X X

Vikt utan kabel (kg) 9,5 9,5 9,5

Cyklonteknologi X X X

Transportvagn X X X

Extra filter Tillval Tillval Tillval

Rek. cirkapris inkl. moms (SEK) 17 990:- 19 900:- 19 990:-Tillval
Extra filterbehållare i tre storlekar: Finfilter 60µ, 
Normalfilter 100µ eller Grovfilter 200µ
Rek. cirkapris (inkl. moms): 895:-/st


