TECHNISCHE
PRODUCTBESCHRIJVING

DUAL SPEED éénschijfsmachine DS 350
Zenvoudig te gebruiken en efficiënte duospeed eenschijfsmachine. De VIPER DS350 duospeed eenschijfsmachine is de ideale
oplossing voor het schrobben en opblokken van harde vloeren.
Ideaal voor het dagelijks reinigen van harde vloeren in hotels, restaurants en scholen.
De VIPER DS350 is een veelzijdige duospeed machine geschikt voor verschillende professionele reinigingswerkzaamheden.
Schrobben, spray cleaning en boen werkzaamheden. Door een professioneel ontwerp kunnen wij deze VIPER eenschijfsmachine
aanbieden tegen een zeer aantrekkelijk prijs/kwaliteit verhouding. De bediening is heel eenvoudig.
Deze VIPER DS350 eenschijf duospeedmachine is robuust, betrouwbaar en service/onderhoudsvriendelijk. Dankzij het ergonomische ontwerp is het eenvoudig om vloeren te schrobben, spray-reinigen en te boenen. De VIPER HS350 duospeed is meteen
klaar voor gebruik en wordt geleverd inclusief tank, schrobborstel en padhouder. Optioneel zijn een schuimgenerator en een
tapijtborstel leverbaar.
- Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
- Soft start systeem en snelle borstelbevestiging
- Hoogwaardig product. Aluminium frame, laag geluidsniveau dankzij riemaandrijving
- Eenvoudig te gebruiken. Grote wielen voor eenvoudig verplaatsen en een juiste balans van de eenschijfmachine
- VIPER DS350 eenschijfmachine wordt geleverd inclusief water tank, borstel en padhouder.
- Keuze uit 175 of 350 tpm voor efficiënt en kosteneffectief onderhoud

Technische Specificaties DS 350 Dual Speed		
motor			
voltage			
stroom			
werkbreedte		
borstelsnelheid		
gewicht			
kabellengte		
afmetingen (lxbxh)		

1.500 W / 1.800 W				
220-240 V			
50 Hz				
432 mm				
175 - 350 t/min				
45,3 kg				
10 m				
51 x 42 x 117 cm			

-

ergonomische handgreep

-

eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening & gemakkelijk in onderhoud

-

grote achterwielen

-

het toestel is automatisch geblokkeerd zodra de bedieningsstang in een hoek van 90° staat

-

soft start systeem en automatische borstel bevestiging

-

kwalitatief hoogwaardig product: aluminium bedieningsstang, drievoudige tandwielaandrijving en laag geluidsniveau van de motor

-

met veiligheidsknop & dodemansknop

compleet met :
		
		

watertank 10 liter (1)
schuurborstel (2)
padhouder (3)
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fabrikant hoogwaardige industriële
reinigings- en onderhoudsproducten
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