
AS1050R

Idealny wybór jeśli chodzi o wydajność
– wzorowe wyniki w pielęgnacji podłóg na dużą skalę

NALEŻY DO GRUPY NILFISK



Maksymalne pokrycie czyszczonej powierzchni 
w wykonaniu bezpiecznego i wydajnego automatu 
szorująco-zbierającego

Napięcie (V) 36
Zbiornik na brudną wodę (l) 200
Zbiornik na roztwór (l) 200
Szerokość szorowania (mm) 980
Średnica szczotki/pada (mm) 508 x 2
Przepływ roztworu (maks.)  
na ustawienie/minutę (1,6/2,3/3,3/4,6) l

Wydajność (maks.) 7840 m²/h
Prędkość robocza (km) 0 – 8
Minimalny promień skrętu (mm) 2650
Zdolność (max) pokonywania wzniesień 16%
Numer katalogowy 50000594

Z akcesoriami

Szczotka 20 cali pp czarna VF82056
Uchwyt na wkładkę 20 cali VF82097
Zestaw tacy na zanieczyszczenia VS14744
Przednia guma ssawy VR41322
Tylna guma ssawy VR41323
Boczne gumy ssawy VR41206

Taca na nieczystości z łatwym dostępem Solidny zderzak z zapewniającym 
widoczność oświetleniem

Zaprojektowany z myślą o wykonywaniu szybkiej i skutecznej pracy na 
największych powierzchniach wewnątrz pomieszczeń, solidny Viper AS1050R 
to nasz największy samojezdny automat szorując-zbierający – pozostał 
jednocześnie zwrotny i oszczędny. Wyposażony został także w funkcje, 
które maksymalizują wydajność przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
bezpieczeństwa dla Twoich pracowników i odwiedzających. A ponieważ 
jest to produkt z linii Viper, możesz liczyć na intuicyjną obsługę, trwałą 
konstrukcję i łatwą konserwację.

Wzorowy czas pracy, ogromne możliwości w zakresie czyszczenia 
i zoptymalizowane poziomy kosztów eksploatacji sprawiają, że jest to 
doskonały wybór do zastosowania w obiektach handlowych, placówkach 

• Solidne zderzaki, automatyczne i mechaniczne hamowanie, 
automatyczna redukcja prędkości podczas zakrętów i ergonomiczne 
siedzenie z wyłącznikiem bezpieczeństwa

• Wszechstronny panel sterowania z uruchamianiem jednym przyciskiem  
i wyświetlaczem LCD zapewniającym podgląd funkcji roboczych

• System podwójnych turbin ssących (opcjonalnie) zapewniający 
optymalną wydajność osuszania posadzek, nawet w przypadku  
ciężkich prac

• Regulowane ustawienia robocze zapewniające większą elastyczność 
zadaniową na różnych powierzchniach posadzek
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