AS5160 / AS5160T

Przejdź na czystą stronę
- automat szorująco-zbierający zwiększający Twoją produktywność
Niezawodność, łatwość obsługi i moc

NALEŻY DO GRUPY NILFISK

Panel sterowania z wyświetlaczem

Wskaźnik poziomu wody

Łatwe manewrowanie i transoport dzięki
dużym kołom i doskonałemu wyważeniu
maszyny

AS5160 / AS5160T

Stworzony z myślą o stałej, wysokiej wydajności
- większa część pracy będzie niczym spacer w parku

Ekonomiczne rozwiązanie do sprzątania w hotelach, restauracjach,
na dworcach kolejowych i autobusowych, w fabrykach,
supermarketach, galeriach handlowych, szpitalach, szkołach i
innych obiektach użyteczności publicznej.

Viper AS5160 i AS5160T to wysokowydajne automaty szorującozbierające prowadzone ręcznie, wyposażone w akumulatory i pojemne
zbiorniki, aby zapewnić nieprzerwaną pracę przez wiele godzin.
Te proste w obsłudze i ergonomiczne maszyny zapewniają dokładne
czyszczenie powierzchni wewnątrz pomieszczeń.
Szerokość robocza 51 cm i silnik napędowy szczotki o mocy 450 W
sprawiają, że maszyny te wykonują swoją pracę szybko i bez wysiłku.
Sprawdza się to szczególnie w modelu AS5160 T (wersja z kontrolą
trakcji), wyposażonym w silnik napędowy o mocy 150 W, dzięki któremu
automat z lekkością porusza się do przodu. Długotrwałe czyszczenie
zapewniają zbiorniki wody i nieczystości o pojemności 61 litrów każdy
oraz wydajne baterie 2 x 12 V.
Duże koła i wytrzymałe rolki zapewniają idealne wyważenie i łatwe
manewrowanie maszyną. Licznik motogodzin pracy i wskaźnik
poziomu wody wskazują aktualne informacje o stanie maszyny, a układ
napędowy z przekładnią redukcyjną w wersji z kontrolą trakcji zapewnia
płynną pracę przy minimum wysiłku. Wszystkie czynności związane
z opróżnianiem, napełnianiem zbiorników automatu wykonuje się łatwo,
oszczędzając czas i pieniądze.
• Wydajność: Szerokość robocza 51 cm
• Automatyczny montaż i demontaż napędu szczotek i tarcz
• Licznik godzin pracy: Informuje o czasie pracy maszyny
• Duża pojemność zwiększająca wydajność: 61-litrowy zbiornik wody/
nieczystości
• Solidna konstrukcja i wytrzymałość: Stabilny układ jezdny
i przemyślany kształt zbiorników
• Niezawodność: Trwała ssawa aluminiowa o szerokości 79 cm

Łatwa i wygodna obsługa: dwa wyłaczniki
bezpieczeństwa.

Komfortowy i łatwy w obsłudze
www.vipercleaning.pl / biuro.pl@vipercleaning.com

AS5160

Prowadzony automat szorująco-zbierający

Automat szorująco-zbierajacy AS5160 / AS5160
zapewnia wysoką skuteczność czyszczenia wraz
z niezawodnością i łatwością obsługi.
· Akcesoria: Szczotka, Baterie 12V x2 i wbudowana
ładowarka
· Opcjonalna osłona głowicy szorującej (fartuch szczotki)
zabezpieczająca przed rozpryskiwaniem wody
· AS5160T - wersja z kontrolą trakcji: silnik
napędowy150W

Dane Techniczne
Opis

Akcesoria standardowe
Jednostka

Numer katalogowy

AS5160

AS5160T

Szczotka

VF90417

50000398

50000403

20 inch blade front NR

VF90119

Zbiornik roztworu

litr

61

61

20 inch blade rear NR

VF90120

Zbiornik na nieczystości

litr

61

61

Ładowarka

VR27041

Średnica szczotki/pada

mm

510

510

Bateria 12V AGM

Niedostępne

Nacisk szczotki/pada

kg

27

23

Zestaw ssaw aluminiowych

VF90135

Szerokość ssawy

cm

790

790

Poziom ciśnienia akustycznego

dB(A)

69+/- 3

69+/- 3

Prędkość szczotki

rpm

150

150

Prędkość robocza

km/h

0-4.5

0-4.5

Vacuum motor power

W

350

350

Vacuum

MMH20

1200

1200

Silnik napędowy

W

-

150

Climbing Capacity

%

2

2

2x12V 100Ah AGM 2x12V 100Ah AGM

Rodzaj baterii
Wymiary komory na baterie (dł. x szer. x wys.)
mm

350x350x300

350x350x300

Ciężar netto (z baterią, puste zbiorniki)

kg

85

93

Ciężar maszyny gotowej do pracy

kg

214.8

222.8

Długość x Szerokość x Wysokość

mm

1310x550x1000

1310x550x1000

Akcesoria opcjonalne
Trzymak padów

VF90416

Pad holder with retainer

VF90454

20 inch blade front Pu

VF90418

20 inch blade rear Pu

VF90419

Osłona głowicy szorującej (fartuch szczotki)

VF90419
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