TECHNISCHE
PRODUCTBESCHRIJVING

Ride-on Schrobzuigmachine AS 530R
De AS530R is de eerste mini ride-on schrobzuigmachine in de gebruiksvriendelijke VIPER serie, bekend vanwege
het leveren van een hoge reinigingsefficiëntie tegen aantrekkelijke prijzen. Met een batterij-, en tankcapaciteit om
uren te reinigen is deze schrobzuigmachine geschikt voor oppervlakken tot 5.000 m2. De ideale oplossing voor het
reinigen van hotels, bus en trein stations, supermarkten, beurslocaties, winkelcentra en scholen.
Het gebruik van deze VIPER schrobzuigmachine geeft een zelfde comfort als een grote ride-on schrobzuigmachine:
Het intuïtieve bedieningsdisplay met alle belangrijke functies, de batterijstatus, de grote bedieningsknoppen en
de duidelijke indicatoren voor het water en reinigingsmiddel niveau zorgen voor een eenvoudige bediening. Extra
gemakkelijk is de USB aansluiting voor het opladen van mobiele telefoons of tablets.
Het grote stuurwiel van de VIPER AS530R schrobzuigmachine zorgt ervoor dat hij gemakkelijk te manoeuvreren is
met een minimale instructie. Extra comfort tijdens het rijden/werken komt van het automatische rem-systeem, zodra
het pedaal wordt losgelaten. Een ander voordeel is dat de zuigmond aan een haak achter de body gehangen kan
worden voor als de schrobzuigmachine door smalle doorgangen moet rijden.
Het legen, vullen en reinigen van de tanks van de VIPER AS530R schrobzuigmachine is zeer eenvoudig. Service en
onderhoud zijn gemakkelijk met onder andere directe toegang voor het demonteren/monteren van de rijmotor indien
nodig. Alles bij elkaar biedt de VIPER AS530R schrobzuigmachine eenvoudig gebruik, snelle en effectieve reiniging
tegen een concurerrende prijs.
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De geïntegreerde lader zorgt voor het snel aansluiten van de lader op elk stopcontact
Schoonwater niveau indicator op de schoonwatertank
Grote opening van de 73 liter vuilwatertank voor eenvoudig reinigen
Ingebouwde bevestiging op de vuilwatertank voor de zuigmond voor als de machine door smalle
ruimten moet rijden
Productiviteit: Werkbreedte 53 cm, zuigmondbreedte 73 cm
Veelzijdig: reinigt tegelvloeren, vinyl, gesealde houten vloeren, marmer en beton
Efficiëntie: snelheid 5.5 km/u, hellingspercentage 10%
Prestaties: borsteldruk 23 kg, borstelsnelheid 160 rpm
Laag geluidsniveau: 69 dB(A) maakt reinigen overdag mogelijk
Robuust ontwerp: voorbumper, sterk frame en aluminium zuigmond voor zwaar gebruik
Gebruiksvriendelijk dashboard: intuïtief display en knoppen

Technische Specificaties		
op batterij			
werkcapaciteit		
werkbreedte borstels		
diameter borstel		
werkbreedte aftrekker		
properwatertank		
vuilwatertank		
nominaal vermogen		
borstelmotor		
toerental borstel		
borsteldruk			
zuigmotor 			
tractiemotor		
afmetingen (lxbxh)		
gewicht (leeg)		
max. snelheid		
voortbeweging		
max. helling		
geluidsniveau		
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24V
2.650 m²/u
530 mm
530 mm
730 mm
72 l
73 l
24V/1.150W
24V/450W
160 t/min
23 kg. max
24V/400W
24V/300W
1.360 x 580 x 1.120 mm
140 kg
5,5 km/u
automatisch
10%
69 dB

eenvoudige bediening
overzichtelijk bedieningspaneel met batterij-indicator
USB-aansluiting
ergonomische stoel
indicatie properwaterniveau
met aflaatslang voor vuilwater
bumper vooraan ter bescherming van het toestel

compleet met: aftrekker - schuurborstel - 2 gelbatterijen 12V/100Ah - ingebouwde lader

fabrikant hoogwaardige industriële
reinigings- en onderhoudsproducten
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