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Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat

Cu masina Viper AS710R putem curata ideal pardoseli din gresie,

linoleum/tarkett, pardoseli  tratate din lem, marmura, beton elicopterizat,

vopsea epoxidica etc.

• Simplu  i u or de operat: panou de comandă intuitiv, panou de

comanda intuitiv, butoane o singură atingere si meniu de operare

simplu

• Robust  i puternic: Sistemul mecanic de ridicare/coborâre perie  i

racletă de aspiraţie este unul simplu  i sigur

• Apărătorul frontal optional fată asigură ma inii o durată de viaţă mai

mare

• Simplu  i sigur: control automat de reducere viteză  i scaun ergonomic

cu senzor de siguranţă

• Agătător pentrul racleta de aspiraţie montat pe  spatele ma inii.

Facilitează deplasarea prin zone înguste.

• Suport depozitare telefon mobil  i alte gadget-uri. Portul USB  asigură

o încărcare facilă pentru acumulator telefon mobil sau tabletă

• Incărcătorul integrat de baterii permite o incărcare facilă de la orice

priză la 220 V

• Deschidere mare recipient de apă murdară ce permite o bună clătire

Ideal pentru întreţinerea zilnică a suprafeţelor de pâna la 5 000 m², cum ar fi gările/autogările, centre comerciale  i de expoziţie, instituţii publice,

parcări,  coli, hoteluri, etc

● Standard equipment

Included accessories Ref. no.
Min.

required
AS710R

ACCESORII VIPER

Bară protecţie fată VR10027 0 ●

Front blade VR16002 0 ●

Încărcător încorporat VR13240 0 ●

Perie VR14300 0 ●

Racletă aspiraţie completă VR16000 0 ●

Rear blade VR16003 0 ●

Suport pad VR14303 0 ●

Model AS710R

Ref. no. 50000315

PRODUCT FEATURES

Suport de paduri inclus ●

Încărcător baterie ●

Versiune pe baterii ●

Furtunuri colectare şi golire ●

Punte disc: 2 perii ●

Indicator nivel apă ●

Masini de spalat-aspirat AS710R
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Technical specifications AS710R

Nivel de zgomot (dB(A)) 69

Notor acţionare cp (W) 500W

Motor perie (W) 2X300W

Putere motor aspirare (W) 500W

Tip baterie
6V 245Ah AGM

4PCS

Aspirare (mm H2O) 1800

Rata productivităţii (m²/ h) 4413 m2/h

Lăţime curăţare (mm) 710mm

Rata max. de urcare (%) 10%

Rezervor soluţie (l) 120

Rezervor colectare (l) 120

Dimensiune roată spate in. (cm) / tip 30

Roţi acţionare in. (cm) 25

Lăţime lamelă (mm) 940

Diametru perie (mm) 355 * 2

Presiune perie (kg) 35

Viteză perie (RPM) 204

Dimensiuni LxLxH (mm)
1730x810x1410

(package)

Lungime x lăţime x înălţime (mm)
1580x760x1230

(machine)

Mărime compartiment baterie (lxlxh) (mm) 390x590x350

Greutate netă (kg) 225

Greutate maximă expediere 435

Sistem de incarcare 24V 25A

Viteza maxima 6km/h

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no.
Min.

required
AS710R

ACCESORII VIPER

Bară protecţie fată VR10027 0 ●

Front blade VR16002 0 ●

Încărcător încorporat VR13240 0 ●

Perie VR14300 0 ●

Racletă aspiraţie completă VR16000 0 ●

Rear blade VR16003 0 ●

Semnal avertizare VR17160 0 ○

Suport pad VR14303 0 ●

Masini de spalat-aspirat AS710R


