
Profesjonalne urządzenia do zastosowań w gospodarstwie 
domowym, przemyśle, stawach i basenach. Wszedzie tam, gdzie 
gdzie usuwany jest osad, szlam czy błoto. 
 
Torpedo - nowa generacja odsysaczy szlamu firmy Rössle. 
 

 
 
QSM- technologia - zoptymalizowane sterowanie odsysaniem szlamu. 
 
Innowacyjne i inteligentne rozwiązanie technologiczne pozwala przy zastosowaniu tylko jednej turbiny 
uzyskanie wysokej wydajności odsysania przy zachowaniu niewielkich gabarytów urządzenia. 
 
Bezkonkurencyjnie niska cena w porównaniu do urzadzeń o podobnych parametrach. 
 
Pełne wyposażenie - plug & play – komplet wszystkich potrzebnych dodatków już 
w podstawowym wyposażeniu 
 
260 mbar siły ssania , to duża moc przy stosunkowo niewielkim zużyciu energii 
 
Lekka i jednoczesnie bardzo stabilna konstrukcja - poprzez mniejszą wage i optymalną formę urzadzenie jest 
poręczniejsze w obsłudze. 
 
Wyraźnie cichsze poprzez zastosowanie turbiny QSM , hałas zostal zredukowany o 40 procent 
w stosunku do turbin standardowych. 
 
Pierwszy odsysacz z bezstopniową regulacją siły ssania ( od 8000 do 15000 litrow/godz.), poprzez ktorą 
możliwe jest dopasowanie siły ssania do każdej sytuacji, a tym samym mniejsze straty wody w trakcie 
czyszczenia. 
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Profesjonalne urządzenia do zastosowań w gospodarstwie domowym, przemyśle, 
stawach i basenach. Wszedzie tam, gdzie gdzie usuwany jest osad, szlam czy 

błoto. 

Fango 2000 – kompaktowy odsysacz szlamu firmy 
Rössle. 
 
Bezkonkurencyjny stosunek ceny do wydajności w 
klasie kompaktowej. 
 
Pełne wyposażenie - włączyć i używać. 
Niezbedne dodatki w podstawowym wyposażeniu. 
 
240 mbar siły ssania usatysfakcjonuje również 
zawodowca 

 

 

Szczotka obrotowa „Biber”- elektrycznie 
napędzana szczotka obrotowa, ułatwia 
oczyszczanie różnych powierzchni. 

„Edlrein” - rewolucja w oczyszczaniu scian. 
Wyłożone folią ściany czyszczone sa poprzez 
zastosowanie wysoko wydajnej tkaniny 
mikrofazowej.Poprzez podłączenie do odsysacza 
szlamu, oczyszczanie ścian nie wymaga wysiłku. 

 

 

Rössle – 15 lat doświadczeń w projektowaniu i budowie urzadzeń do oczyszczania stawów. 

 
15 –letnie doswiadczenie w konstruowaniu, wplynelo na budowe coraz sprawniejszych urzadzeń, a nowe 
rozwiązania są natychmiast wdrażane do produkcji. 
 
Do każdego typu uszczelnienia czy materiału dobieramy pasujące szczotki i dysze. 
W ofercie posiadamy: filtry bebnowe, osadniki oraz roboty do stawów. 
Wykonujemy rownież jednostkowe, indywidualnie zaprojektowane urządzenia. 
 
Gwarantowany serwis –przez producenta jak rownież przez przeszkolonych techników. 
Naprawa albo dostawa nowego urzadzenia w ciagu trzech dni. 
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