TECHNISCHE
PRODUCTBESCHRIJVING

Veegmachine PS480
De PS480 is de eerste handmatige achterloop veegmachine van VIPER en biedt een robuuste en zeer productieve reinigingsoplossing die eenvoudig in gebruik is tegen een aantrekkelijke prijs.
Het compacte ontwerp voegt kosteneffectiviteit toe aan de welbekende VIPER kwaliteit. De veegmachine is gebouwd op een stevig frame en de borstels worden aangedreven met behulp van een riem of een eenvoudige
twee wieloverbrenging die bijna onderhoudsvrij zijn omdat er geen motor, batterij of netsnoer zijn.
U kunt zich richten op de schoonmaakwerkzaamheden, de veegmachine biedt een grote capaciteit met de 38 liter vuilcontainer. Al duwend vloeren vegen zowel binnen als buiten, deze VIPER
veegmachine verwijdert papier, bladeren, doppen, kurken, sigaretten peuken en zelfs kleine
schroeven en spijkers.
De eenvoud maakt deze VIPER veegmachine zeer betrouwbaar. Lichtgewicht, eenvoudig te manoeuvreren en met een werkbreedte van 72 cm biedt de VIPER PS 480 veegmachine snelle en productieve reiniging van winkels, benzine stations, scholen, kleine
fabrieken, magazijnen, stations, binnenplaatsen en voetpaden.
- Het compacte ontwerp maakt de VIPER PS480 ideaal voor krappe ruimten
- De veegmachine is nagenoeg onderhoudsvrij, het is alleen maar mechanisch - geen motor,
batterij of netsnoer
- De hoofdborstel kan worden afgesteld door te draaien aand de afstel knop.
De borstels worden aangedreven door een twee wiel over-brenging en als de veegmachine
naar achteren wordt getrokken stopt de borstel met draaien
- De hoofdborstel wordt vervangen door drie schroeven aan elke kant los te draaien
- De zijborstel is riemaangedreven. Om de riem te spannen verschuif je de plaat, twee
schroeven losdraaien en de plaat verschuiven
- De zijborstel wordt vervangen door twee schroeven los te draaien. De 38 liter vuilcontainer
is zeer licht en het stevige handvat maakt hem eenvoudig te legen

Technische Specificaties PS 480
Capaciteit 		
centrale borstel		
Werkbreedte 		
Inhoud vuilcontainer
gewicht 		
afmetingen		

2800 m²/u
480 mm
700 mm
38 l
19,5 kg
865 x 790 x 400 mm

inclusief 		
optioneel		

centrale borstel, zijborstel
2de zijborstel

fabrikant hoogwaardige industriële
reinigings- en onderhoudsproducten
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