TECHNISCHE
PRODUCTBESCHRIJVING

Ride-on Schrobzuigmachine AS 710R
Compact, krachtig en makkelijk te gebruiken ride-on schrobzuigmachine
De VIPER AS710R is een compacte ride-on schrobzuigmachine en ideaal voor het reinigen in krappe en drukke
ruimten. De AS710R is geschikt voor de dagelijkse reiniging van middelgrote ruimtes o.a. parkeergarages, winkelcentra, industrie, hotels of oppervlaktes groter dan 5.000m2. De VIPER AS710R is de ideale ride-on schrobzuigmachine voor de dagelijkse reiniging van alle soorten harde waterbestendige vloeren.
De VIPER AS710R ride-on schrobzuigmachine heeft een modern ontwerp is compact, robuust en makkelijk in het
gebruik. De schrobzuigmachine word compleet geleverd met de volgende accessoires : 2xborstels, 2xpadhouder,
zuigmond, inbouwlader, en 4x6 volt accu’s.
Optioneel verkrijgbaar: Bumper voorkant, zwaailamp.
•
•
•
•
•
•

Simpel en makkelijk in het gebruik: Intuïtief dashboard, één knopsbediening en gebruiksvriendelijk
menu voor de instellingen
Robuust en krachtig: Mechanische manier om borsteldek en zuigmond omhoog en omlaag te bewegen. De optionele bumper zorgt voor bescherming en een langere levensduur van de machine
Betrouwbaar en veiligheid: Automatische rem/ snelheidscontrole en ergonomische stoel met stoelbeveiliging. Ingebouwde transporthaak voor de zuigmond zodat de machine makkelijk te verplaatsen is in
krappe ruimtes
Opbergmogelijkheden voor telefoon/ tablet en dankzij de USB aansluiting kunnen deze opgeladen
worden
Dankzij de ingebouwde lader is de machine overal makkelijk en snel weer op te laden
Dankzij de grote opening van de vuilwatertank is deze snel en makkelijk te reinigen

Technische Specificaties AS 710R		
op batterij			
werkcapaciteit		
werkbreedte borstels (2)
diameter borstel		
werkbreedte aftrekker		
properwatertank		
vuilwatertank		
nominaal vermogen		
borstelmotor		
toerental borstel		
borsteldruk			
zuigmotor (3stage)		
tractiemotor		
afmetingen (lxbxh)		
gewicht (leeg)		
max. snelheid		
voortbeweging		
max. helling		
geluidsniveau		
•
•
•
•
•
•
•

24V
4.413 m²/u
710 mm
355 mm
940 mm
120 l
120 l
24V/1.100W
24V/2x 300W
204 t/min
35 kg. max
24V/500W
24V/500W
1.580 x 760 x 1.230 mm
225 kg
6 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 - 2 schuurborstels - 2 padhouders - 4 gelbatterijen 6V/245Ah - ingebouwde lader

fabrikant hoogwaardige industriële
reinigings- en onderhoudsproducten
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