VIPER AS4325B / AS4335C

Kompaktowe i wygodne rozwiązanie
- umożliwia szybkie i oszczędne codzienne czyszczenie

PART OF THE NILFISK GROUP

Z łatwością poradzisz sobie z
codzienną pielęgnacją podłóg
www.maszyny-czyszczace-viper.pl
Kluczowe funkcje :
- Tryb Eco, optymalizuje zużycie wody i detergentu,
aby wydłużyć czas pracy i zwiększyć wydajność.
- Tryb cichy umożliwia sprzątanie w miejscach wrażliwych
na hałas lub w ciągu dnia.
- Ergonomiczny uchwyt zmniejsza zmęczenie i umożliwia
dostosowanie go do różnego wzrostu operatorów.
- Zmniejsza również wymiary do transportu i magazynowania.
- Wyłączniki bezpieczeństwa dla szybkiego uruchamiania i
zatrzymywaniem szczotek.
- Intuicyjne obsługiwanie wszystkich funkcji z panelu sterowania.

VIPER AS4335C i AS4325B to automaty szorujące, które
upraszczają codzienną pielęgnację podłóg w obiektach średniej
wielkości , zapewniając łatwą obsługę, wysoką
wydajność i niskie koszty sprzątania.
AS4335C zasilany kablem i AS4325B zasilany bateryjnie oferują
szybkie i wydajne czyszczenie. Dzięki 43 centymetrowej
szczotce, dużej pojemności zbiorników i funkcjom, które
pomagają ograniczyć koszty do minimum. Maszyny te są
doskonałymi rozwiązaniami do
utrzymania czystości w handlu detalicznym, hotelarstwie i
szkołach, zapewniając doskonałe wyniki na różnych
powierzchniach przy minimalnym przeszkoleniu i prostej
konserwacji.

Zdejmowanie i montaż ssawy bez
narzędzi co upraszcza konserwację

Intuicyjny panel sterowania zapewnia
kontrolę nad wszystkimi funkcjami
(model AS4325)

Wygodny dostęp od przodu maszyny do
zbiornika roztworu w celu szybkiego
napełnienia

Dane techniczne :
Opis
Napięcie / Częstotliwość (V/Hz)
Zbiornik czysty / brudny (l)

AS4325B

AS4335C

24

230V/50-60

25/25

35/35

67±3 (Eco mode 63±3)

67±3

Wydajność czyszczenia (max) (m2/h)

1720

860

Szerokość szczotki / Pad (mm)

432

432

Naciski szczotki / pad (kg)

19

19

Moc silnika ssącego (W)

300

300

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg)
Długość x szerokość x wysokość (mm)
Nr katalogowy

134
1020 x485 x 647
50000579
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