TECHNISCHE
PRODUCTBESCHRIJVING

Medium Schrobzuigmachine AS 5160T
De VIPER AS5160 en AS5160T zijn zeer productieve walk-behind schrobzuigmachines met een batterij-, en tank capaciteit om
uren achtereen te reinigen. Eenvoudig en comfortabel in gebruik dankzij het ergonomische ontwerp, deze schrobzuigmachines
zijn klaar voor grondige reinigingsprestaties van harde vloeren.
Een betaalbare en aantrekkelijke keus voor het reinigen van hotels, restaurants, bus-, en trein stations, fabrieken, supermarkten,
winkelcentra, ziekenhuizen en scholen.
Met een werkbreedte van 51 cm en een krachtige borstelmotor van 450 W zorgen deze schrobzuigmachines voor het snel en
gemakkelijk reinigen van de vloer. Helemaal als u kiest voor model AS5160T (de T staat voor aandrijving) die uitgevoerd is met
een 150 W aandrijfmotor voor een ergonomische bediening. U kunt uren non-stop reinigen dankzij de 61 liter tankinhoud van de
schoon-, en vuilwatertank en de krachtige batterijen van 2 x12 Volt.
De VIPER AS5160 schrobzuigmachines zijn uitstekend in balans en gemakkelijk te manoeuvreren dankzij de grote wielen en de
sterke zwenkwielen. De urenteller en de water niveau indicator geven de status van de schrobzuigmachine weer, de aandrijving
van de AS5160 T uitvoering garandeert een gebruik met minimale inspanning. Het legen, hervullen en schoonmaken van de
schrobzuigmachine is eenvoudig en kan snel worden uitgevoerd.
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Gemakkelijk te manoeuvreren: grote wielen en sterke zwenkwielen voor een uitstekende balans
Eenvoudige bediening: 2 veiligheidsschakelaars
Bedieningspaneel met intuïtief display en knoppen
Productief: werk breedte 51 cm
Borstel en padhouder worden automatisch bevestigd/afgeworpen
Urenteller: registreert het aantal gebruiksuren
Water niveau indicator zichtbaar op de tank
Grote capaciteit voor verhoogde productiviteit: 61-liter schoonwater tank/ 61-liter vuilwater tank
Robuust en degelijk: stevig chassis en kunststof tanks
Betrouwbare: 79 cm heavy duty aluminium zuigmond
Accessoires: borstel, padhouder, batterijen 2 x 12V en ingebouwde lader
Optionele spatrand voorkomt dat er water onder het schrobdek vandaan spettert
AS5160T – Traction model: 150W aandrijfmotor

Technische Specificaties		
op batterij			
werkcapaciteit		
werkbreedte borstel (1)
diameter borstel		
werkbreedte aftrekker
properwatertank		
vuilwatertank		
nominaal vermogen		
borstelmotor		
toerental borstel		
borsteldruk		
zuigmotor			
vacuüm			
tractiemotor		
voortbeweging		
max. helling		
afmetingen (lxbxh)		
gewicht met batterij		
geluidsniveau		
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24V
2.200 m²/u
510 mm
510 mm
790 mm
61 l
61 l
24V/950W
24V/450W
150 t/min
23 kg. max
24V/350W
1.200 mm H²O
24V/150W
automatisch – 0…4,5 km/u
2%
1.310 x 550 x 1.000 mm
223 kg
69 dB

eenvoudige bediening, compact en uiterst wendbaar
overzichtelijk bedieningspaneel met batterij-indicator en uurteller
indicatie properwaterniveau
met aflaatslang voor properwater en aflaatslang voor vuilwater

compleet met: aftrekker - schuurborstel - 2 onderhoudsvrije gelbatterijen 12V/100Ah - ingebouwde batterijlader 24V

fabrikant hoogwaardige industriële
reinigings- en onderhoudsproducten
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