AS530R

Kierunek szybszego czyszczenia
- pierwszy mini automat szorująco-zbierający do dużch powierzchni
Reliable, simple and powerful

GRUPA NILFISK

Duży otwór zbiornika na nieczystości ułatwia
jego czyszczenie.

Widoczny wskaźnik poziomu roztworu.

Wbudowany prostownik ułatwia podłączenie
i ładowanie baterii.

AS530R

Bezpieczeństwo w każdej sytuacji
- dzięki przyciskom bezpieczeństwa

Idealne rozwiązanie do czyszczenia hoteli, dworców autobusowych
i kolejowych, supermarketów, przestrzeni wystawienniczych,
centrów handlowych, szkół i innych instytucji.

AS530R to pierwsza
samojezdna
szorowarka
w wersji mini
w ofercie marki Viper, znanej z wysokiej wydajności w atrakcyjnej
cenie. Dzięki długiej żywotności baterii i pojemnemu zbiornikowi,
urządzenie umożliwia nieprzerwane sprzątanie przez kilka godzin i jest
odpowiednie do czyszczenia podłóg o powierzchni ponad 5,000 m 2.
Obsługa maszyny jest równie komfortowa jak w przypadku pracy
z większymi szorowarkami.
Intuicyjny
w obsłudze wyświetlacz
wyposażony we wszystkie najważniejsze funkcje oraz wskaźnik zużycia
baterii, a także duże pokrętła i łatwo widoczny wskaźnik poziomu
wody/detergentu bardzo ułatwiają kontrolowanie maszyny. Kolejnym
ułatwieniem dla operatora jest port USB, pozwalający na szybkie ładowanie
telefonów komórkowych i tabletów.
Duża kierownica sprawia, że sterowanie urządzeniem AS530R jest niezwykle
proste, nawet po minimalnym przeszkoleniu. Komfort jazdy podnosi także
automatyczny system hamowania uruchamiany po zwolnieniu pedału. Kolejną
zaletą jest także możliwość umieszczenia ssawy na haku z tyłu korpusu
maszyny podczas przejazdu przez wąskie przejścia.
Opróżnianie, uzupełnianie oraz czyszczenie zbiorników jest również niezwykle
proste. Naprawy i konserwacja urządzenia także nie sprawiają problemów
Ergonomiczna kierownica
między innymi dzięki możliwości łatwego demontażu i ponownego montażu
silnika napędowego w razie potrzeby. Podsumowując, urządzenie AS530R jest
łatwe w użyciu i oferuje szybkie, wydajne rozwiązanie czyszczące w atrakcyjnej
cenie.
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Produktywność: Szerokość robocza 53 cm, Szerokość ssawy 73 cm
Uniwersalność: Odpowiednie do czyszczenia podłóg kafelkowych,
winylowych, drewna lakierowanego, marmuru, betonu i innych powierzchni
Wydajność: Prędkość 5,5 km/h, prędkość wznoszenia 10%
Doskonałe wyniki pracy
Niski poziom hałasu: 69 dB(A), co umożliwia pracę z urządzeniem w ciągu dnia
Wytrzymała konstrukcja: Przedni zderzak, wytrzymała obudowa
i aluminiowa konstrukcja ssawy
Łatwa w obsłudze tablica rozdzielcza: Intuicyjny wyświetlacz i przyciski
Komfortowe i wygodne miejsce dla operatora

Prosty i wygodny w obsłudze
- gotowy do pracy na różnych powierzchniach
www.vipercleaning.eu / info.eu@vipercleaning.com

AS530R

Kompaktowy automat szorująco-zbierajacy

Wszystko w jednym - AS530R oferuje łatwość użytkowania
i wysoką skuteczność czyszczenia w konkurencyjnej cenie.

· Akcesoria: szczotka, 2 x bateria, wbudowany prostownik
· Wbudowany uchwyt ssawy: znajdujący się na tylnej
części korpusu maszyny

Dane Techniczne
Opis

Standardowe akcesoria
Jednostka

Numer katalogowy

AS530R

Szczotka

VR25014

50000415

Ssawa przednia

VF90103

Zbiornik roztworu

litr

72

Ssawa tylna

VF90104

Zbiornik na nieczystości

litr

73

Prostownik

VR21053

Średnica szczotki/pada

mm

530

Bateria 12V AGM

brak

Nacisk szczotki/pada

kg

23

Zestaw do montażu ssawy

VR26000

Szerokość ssawy

mm

730

Poziom ciśnienia akustycznego

dB(A)

69+/- 3

Prędkość obrotowa szczotki

rpm

160

Prędkość robocza

km/h

5.5

Silnik szczotki

W

450

Opcjonalne akcesoria

Moc silnika ssącego

W

400

Trzymak padów

VR25022

Silnik napędowy

W

300

Lampka ostrzegawcza

VR17160

Wskaźnik pokonywania wzniesień

%

10

Rodzaj baterii

AGM 12V 100Ah(20hours) x 2

Wymiary komory na baterie (dł. x szer. x wys.)

mm

350x380x300

Ciężar maszyny (puste zbiorniki, bez baterii)

kg

140

Max. ciężar maszyny

kg

245

Długość x szerokość x wysokość

mm

1360x580x1120
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