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A kép illusztrációként szolgál. 

A Viper AS5160 és AS5160T magas hatékonyságú gyalogkíséretű
padlótisztítók akkumulátorral és megnövelt tartály kapacitással az órákon
keresztül végezhető tisztítás érdekében.
Könnyű és kényelmes kezelés az ergonomikus design-nak köszönhetően,
ezek a robusztus gépek megfelelőek beltéri hatékony tisztítási feladatok
elvégzéséhez.
Az 51 cm-es munkaszélesség és az erős 450 W-os kefemotor
hatékonyabbá teszik ezeket a gépeket. Különösen, ha az AS5160 T
modellt választja - önálló kerékhajtással -, 150 W-os motorral. Órákig tartó
non-stop tisztítás a 61 literes tiszta/piszkos víz tartálykapacitásnak és a
2x12 V-os akkumulátornak köszönhetően.
A gép tökéletes egyensúlyban van és könnyű az irányítása köszönhetően
a nagyméretű kerekeknek és az erős görgőknek. A működési idő és a
vízszint jelzője, az önálló kerékhajtás segítik a fáradságmentes
működtetést. Könnyű az ürítés, újratöltés és a padlótisztító tisztítása, ezzel
időt és pénzt takarít meg

• Könnyen irányítható és szállítható: A nagyméretű kerekeknek és erős
görgőknek köszönhetően, tökéletes egyensúlyt biztosítva

• Könnyű és kényelmes működtetés: 2 biztonsági kapcsolóval az
irányító panelen, intuitív kijelzővel és gombokkal

• Produktív: 51 cm-es munkaszélesség
• A kefe/pad automatikusan felhelyezhető/levehető
• Működési idő jelző: Mutatja hány órát képes még működni
• Vízjelző a tartályon
• Magas kapacitás a megnövelt hatékonyság érdekében: 61 literes tiszta/piszkos víz tartály
• Robusztus és szolíd: Szilárd alváz és pörgető öntéssel készült tartály
• Megbízható: 79 cm vastag alumínium felszívó fej
• Tartozékok: Kefe/padtartó, 2x12 V-os akkumulátor, beépített töltő
• Választható kefeszoknyával a kifröccsenés elkerülése érekében
• AS5160T - önálló kerékhajtású modell: 150W motor

● Alaptartozékok

Alaptartozék Cikkszám Min.
mennyiség

AS5160
Közepes
méretű

padlótisztító

AS5160 T
Közepes
méretű

padlótisztító

TányérkefeTányérkefeTányérkefeTányérkefe

Kefe VF90417 0 ● ●

FelszívógumiFelszívógumiFelszívógumiFelszívógumi

Első felszívó gumi VF90119 0 ● ●

Hátsó felszívó gumi VF90120 0 ● ●

Padlótisztítók AS5160/AS5160T
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Model AS5160 Közepes
méretű padlótisztító

AS5160 T Közepes
méretű padlótisztító

Cikkszám 50000398 50000403

TERMÉK JELLEMZŐK

Üzemóra-számláló ● ●

Akkumulátoros üzemeltetésű változat ● ●

Piszkosvíztartály-leeresztőcsövek ● ●

Vízszint jelző ● ●

Technikai jellemzők AS5160 Közepes
méretű padlótisztító

AS5160 T Közepes
méretű padlótisztító

Munkasebesség (KM/ÓRA) N/A 0-4.5

Kefemotor (W) 450 450

Hajtómű teljesítménye (W) N/A 150

Szívómotor teljesítménye (W) 350 350

Akkumulátor típusa 2x12V 100Ah AGM 2x12V 100Ah AGM

Vákuum (MM H2O) 1200 1200

Hangnyomásszint 61 61

Max. emelkedés leküzdő képesség (%) 2% 2%

Vízszállítás (L/PERC) 0-2.4L/min 0-2.4L/min

Tisztavíz-tartály (L) 61 61

Piszkosvíz-tartály (L) 61 61

Felszívófej szélessége (MM) 790 790

Kefe/pad átmérője (MM) 510 510

Kefenyomás (KG) 27 23

Kefe fordulatszáma (RPM) 150 150

Hosszúság x szélesség x magasság (CM) 1370x600x1220 1370x600x1220

Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM) 350x350x300 350x350x300

Nettó tömeg (KG) 85 93

Berendezés össztömege (GVW) (KG) 214.8 222.8

Szállítási súly (KG) 115 123

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Cikkszám Min.
mennyiség

AS5160
Közepes
méretű

padlótisztító

AS5160 T
Közepes
méretű

padlótisztító

FelszívógumiFelszívógumiFelszívógumiFelszívógumi

Első felszívó gumi VF90119 0 ● ●

Hátsó felszívó gumi VF90120 0 ● ●

TányérkefeTányérkefeTányérkefeTányérkefe

Padlótisztítók AS5160/AS5160T
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Tartozékok Cikkszám Min.
mennyiség

AS5160
Közepes
méretű

padlótisztító

AS5160 T
Közepes
méretű

padlótisztító

Kefe VF90417 0 ● ●

PadtartókPadtartókPadtartókPadtartók

Padtartó (opcionális) VF90416 0 ○ ○

Padlótisztítók AS5160/AS5160T


