TECHNISCHE
PRODUCTBESCHRIJVING

Kleine Schrobzuigmachine AS 380B / C
De VIPER AS380/15 is een compacte en gebruikersvriendelijke schrobzuigmachine die perfect is voor het
schoonmaken van krappe ruimten.
Met deze compacte VIPER schrobzuigmachine kunt u eenvoudig de vloer reinigen in krappe ruimten. De VIPER
AS380/15 is eenvoudig te gebruiken en de handgrepen aan de zijkant van de watertank maken hem zeer gebruiksvriendelijk. De inklapbare bedieningsstang maakt het ook gemakkelijk om de VIPER AS380/15 te verplaatsen en op te bergen. Zeer compacte schrobzuigmachine die gemakkelijk te manoeuvreren en verplaatsen is. De
VIPER AS380/15 schrobzuigmachine is ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden in middelgrote ruimten,
zoals kantoren, hotels, ziekenhuizen, scholen, kleinere supermarkten en winkels.
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Ergonomische, verstelbare en inklapbare bedieningsstang
Zeer compact
Eenvoudig te manoeuvreren, verplaatsen en op te bergen
Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
Eenvoudig schoon te maken, te vullen en te legen
Geschikt voor toepassing in krappe ruimten
Robuuste handgreepvergrendeling
Systeem met twee aparte tanks
Versies met accu en met snoer

Technische Specificaties
			
AS 380 B		

AS 380 C

			

240V (op batterij)		

op kabel (15m) 220-240V

werkcapaciteit		

750 m²/u 			

750 m²/u

werkbreedte borstel (1)

380 mm			

380 mm

diameter borstel		

380 mm 			

380 mm

werkbreedte aftrekker

490 mm			

490 mm

properwatertank		

15 l			

15 l

vuilwatertank		

15 l			

15 l

nominaal vermogen		

24V/550W			

500W

borstelmotor		

24V/250W			

250W

toerental borstel		

150 t/min			

140 t/min

zuigmotor			

24V/300W			

250W

afmetingen (lxbxh)		

780 x 415 x 590 mm		

780 x 415 x 590 mm

gewicht			

60 kg (incl batterij)		

40 kg

voortbeweging		

semi-automatisch		

semi-automatisch

max. helling		

2%			

2%

geluidsniveau		

65 dB			

69 dB

beschermingsklasse		

IP 24			

IP 24

compleet met		

aftrekker			

aftrekker

			

schuurborstel		

schuurborstel

			

2 gelbatterijen 12V/35Ah

			

ingebouwde batterijlader 24V

•

uitermate geschikt voor een gebruik in kleine en beperkte ruimtes

•

eenvoudige bediening

•

inklapbare handgreep

•

aflaatslang voor properwater + aflaatslang voor vuilwater

fabrikant hoogwaardige industriële
reinigings- en onderhoudsproducten
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