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Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat

Sunt ideale pentru curăţenia zilnică în interior în hoteluri, restaurante,

şcoli, mall-uri, centre de expoziţie, precum şi în şcoli şi instituţii

guvernamentale.

 

• Simple şi uşor de utilizat. Maşina este blocată automat atunci când

mânerul se află într-o poziţie verticală la 90 de grade. Sistem de

pornire uşoară şi instalare automată a periei.

• Produs de înaltă calitate. Bază din aluminiu, cutie de viteze cu

planetară triplă şi zgomot redus de la motor şi angrenaje.

• Uşor de utilizat. Roţi mari în spate care facilitează transportul şi

contribuie la echilibrul maşinii.

• Valoare deosebită pentru bani. Rezervorul de apă, peria şi suportul de

pad sunt furnizate împreună cu maşina.

VIPER LS 160HD este un monodisc mic cu viteză mică proiectat pentru

condiţii medii şi grele. Datorită platformei de producţie, putem oferi aceste

maşini cu un raport preţ/calitate atractiv. Folosirea este simplă şi

comenzile sunt uşor de utilizat.

Monodiscul VIPER LS160HD este solid, fiabil şi uşor de întreţinut, cu design ergonomic; pentru spălarea uşoară a pardoselilor. Maşina este gata de

utilizare, având la livrare rezervor de apă, perie şi suport de pad. Puteţi alege şi accesorii opţionale precum generatorul de spumă sau greutăţile

opţionale.

● Standard equipment

Included accessories Ref. no.
Min.

required
LS 160 LS 160HD LS 160HD UK

Rezervor

REZERVOR APĂ VF75415 1 ● ● ●

Suporturi de pad

SUPORT PAD VF75421 1 ● ● ●

Perie disc 430mm

PERIE VF75434 1 ● ● ●

PERIE COVOR VF75420 1

Model LS 160 LS 160HD LS 160HD UK

Ref. no. 50000249 50000253 50000254

PRODUCT FEATURES

Maner ajustabil ● ● ●

Mâner moale ● ● ●

Mâner ergonomic ● ● ●

Monodiscuri LS160 / LS160HD
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Technical specifications LS 160 LS 160HD LS 160HD UK

Tensiune (V) 240 220-240 240

Frecvenţă (Hz) 50 50 50

Clasa de protecţie ip IPX4 IPX4 IPX4

Consum de putere (W) 1300 1800 1800

Lăţime curăţare (mm) 432 432 432

Lungime cablu (m) 10/Orange 10/Orange 10/Orange

Diametru perie/pad (mm) 432 432 432

Viteză perie/pad (RPM) 160 160 160

Lungime x lăţime x înălţime (cm) 62X37X115 62X37X115 62X37X115

Greutate netă (kg) 35.2 38.2 38.2

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no.
Min.

required
LS 160 LS 160HD LS 160HD UK

Rezervor

GENERATOR SPUMĂ 50000055 1 ○ ○ ○

REZERVOR APĂ VF75415 1 ● ● ●

Altele

GREUTATE SUPLIMENTARĂ VF75215 1 ○ ○

KIT RANFORSARE VF75418 1 ○ ○ ○

TRUSĂ COLECTARE PRAF 56381571 1 ○ ○ ○

Perie disc 430mm

PERIE VF75434 1 ● ● ●

PERIE COVOR VF75420 1 ○ ○ ○

Suporturi de pad

SUPORT PAD VF75421 1 ● ● ●

Monodiscuri LS160 / LS160HD


