
LIFA ROBOT ZA ČIŠČENJE IN 
PREGLEDOVANJE VODOV 
(z DC mini/ročno nadzorno škatlo) 

Stikalo za spreminjanje 
smeri motorja krtače na 
dvojnem kolutu za 
zračne cevi (dodatna 
oprema)
Najm. višina dostopne 
lopute 200mm in širina 
300mm. Najv. velikost 
krtače 700/900mm.



Električni nadzorni kabel

Zrak za motor krtače 
(priključna mesta za dvojni 
kolut zračnih cevi)

Priključek za zračne / tekočinske 
šobe (posebna cev/kolut)

Priključna mesta za cevi (električni 
kabel + zračni motor + šobe)



Oprema za upravljanje robota

Posebna cev na 
kolutu za pršenje 
tekočin (ali curke)

Dvojni kolut za 
zračne cevi (stikalo 
za spremembo 
smeri krtače na 
vrhu) – priključek 
kompresorja na tej 
strani  



Nastavitev višine krtače

Mesta za ročno nastavitev višine čistilnega motorja. Če pustite 
sproščeno, bo samo poiskalo optimalni položaj krtače, pri 
vožnji od večjega do manjšega voda.



Namestitev šobe 
Posebna Y-šoba za vodne curke, za pravokotne kanalske 
vode na ciljnem položaju.

Dodatno šobo za tekočino se lahko namesti, če želite imeti 
posebno cev zgolj za zrak in še eno za razkužila ali barvne 
premaze.



Spodnja šoba za vodne 
curkeSpodnja šoba: smer 

pršenja vode se regulira z 
vrtenjem (npr. če se sesa 
izza robota, usmerite 
zračno kopel nazaj). 

Pretok zraka je odvisen 
od moči kompresorja, saj 
je to ”odpadni zrak” iz 
samega motorja 
(=različen zrak/cev iz 
ločene šobe na vrhu 
robota).



Druge funkcije

Y-zobnik (dodatna oprema)
za vrtenje 2 krtač istočasno
v pravokotnih vodih s
trdovratno umazanijo v
kotih. Namesti se lahko na
spodnjo stran povezovalne
palice (višina vodov 200m).

Kamera ima širokokotno lečo, da lahko vidite 
celotno višino voda. Isto ”spustno kamero” lahko 

uporabljate kot ročno potisno kamero v zelo 
majhnem vodu. 



Druga oprema: 
potisne plošče

Kovinske plošče (brez 
gume) za strganje dna 

voda.

Kovinske plošče (z gumo) za 
potiskanje večjega in težjega 
drobirja iz voda. Idealno za 

neravno dno voda.

Niz kovinskih potisnih plošč 
(9 kos.): 
  - ”glavne” povezne plošče
  - spodnja strgalna plošča

- 3 plošče z gumijastim dnom
- 3 plošče brez gume



Druga posebna oprema: 
možna višina voda do 1000mm

Dodatni višinski 
kos na vrhu za 
"roko" motorja 

krtače 
(po naročilu), tudi 

z Y-zobnikom. 
Velikost krtače 

mora biti 
ustrezna velikosti 

voda
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