TECHNISCHE
PRODUCTBESCHRIJVING

Kleine Schrobzuigmachine AS 430/510
De VIPER AS430/AS510 schrobzuigmachines zijn eenvoudig te gebruiken middelgrote walk-behind schrobzuigmachines. De ideale schrobzuigmachines voor het reinigen van middelgrote en intensief gebruikte oppervlakken. Zeer geschikt voor de dagelijkse
reiniging van hotels, restaurants, scholen, winkels, ziekenhuizen en sporthallen.
Deze VIPER schrobzuigmachine serie bestaat uit 4 modellen. De werkbreedte is 43 of 51 cm en er is een kabel uitvoering of een
batterij uitvoering.
•
•
•
•
•

De schoonwatertank en de vuilwatertank zijn geïntegreerd in het frame waardoor een grotere capaciteit ontstaat.
Door het ontwerp onstaan grotere tanks, zodat langer gewerkt kan worden met een tankinhoud. Dit bespaart tijd!
Eenvoudig te gebruiken. De ingebouwde lader, de verminderde duwkracht en de ergonomische start/stop zorgen
voor een beter gebruik van de schrobzuigmachine met minder inspanning
Gebruikersvriendelijk en eenvoudig. De deksel van de vuilwatertank is groot zodat het reinigen van de tank gemakkelijk is
Eenvoudig vullen van de schoonwatertank. Zowel de borstel-, als de zuigmotor zijn goed beschermd tegen waterspetters
Leverbaar in kabel en batterij uitvoering

Technische Specificaties
			
AS 430 B

AS 430 C

AS 510 B

AS 510 C

			

24V (op batterij)

op kabel (20m)

24V (op batterij)

op kabel (20m) 220 V

werkcapaciteit		

1.750 m²/u 		

1.750 m²/u 		

1.951 m²/u 		

1.951 m²/u

werkbreedte borstel (1)		

430 mm		

430 mm		

510 mm		

510 mm

diameter borstel		

430 mm 		

430 mm		

510 mm		

510 mm

werkbreedte aftrekker		

730 mm		

730 mm		

790 mm		

790 mm

properwatertank		

40 l		

40 l		

50 l		

50 l

vuilwatertank		

40 l		

40 l		

50 l		

50 l

nominaal vermogen		

24V/950W		

1.150W		

24V/1.150W

220V/1.150W

borstelmotor		

24V/550W		

750W		

24V/750W		

220V/1.150W

toerental borstel		

150 t/min		

170 t/min		

170 t/min		

170 t/min

borsteldruk			

30 kg max.		

30 kg max.		

35 kg max.		

35 kg max.

zuigmotor			

24V/400W		

400W		

24V/400W		

220V/400W

afmetingen (lxbxh)		

1.200 x 610 x 1.170 mm		

1.200 x 610 x 1.170 mm

gewicht			

152 kg (incl batterij)

170 kg		

220 kg		

74kg

voortbeweging		

semi-automatisch

semi-automatisch

semi-automatisch

semi-automatisch

max. helling		

2%		

2%		

2%		

2%

geluidsniveau		

70 dB		

69 dB		

70dB		

70dB

beschermingsklasse		

IP 24		

IP 24		

IP 24		

IP 24

compleet met		

aftrekker		

aftrekker		

aftrekker		

aftrekker

			

schuurborstel

schuurborstel

schuurborstel

schuurborstel

			
			

2 onderhoudsvrije 			
gelbatterijen 12V/85Ah			

2 onderhoudsvrije
gelbatterijen 12V/105Ah

			

ingebouwde batterijlader 24V		

ingebouwde batterijlader 24V

•

eenvoudige bediening, compact en uiterst wendbaar

•

overzichtelijk bedieningspaneel (met batterij-indicator en uurteller voor 430 B en 510B)

•

indicatie properwaterniveau

•

met aflaatslang voor properwater en aflaatslang voor vuilwater

fabrikant hoogwaardige industriële
reinigings- en onderhoudsproducten
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