VIPER AS4325B/4335C

Uma solução compacta e prática
– que permite uma limpieza diária rápida e eficaz

PARTE DO GRUPO NILFISK

Assegure a limpeza diária
dos solos facilmente
www.viper.pt
A VIPER AS4335C e AS4325 são lavadoras de condutor
a pé desenvolvidas para simplificar o cuidado diário dos
pisos de tamanho médio com um funcionamento fácil,
desempenho fiável e consumo reduzido de recursos.
Tanto o modelo com cabo - AS4335C -, como o modelo
com bateria - AS4325B -, oferecem uma limpeza rápida
e de alta eficiência, com uma grande largura de lavagem,
depósitos com grande capacidade e características
que ajudam a reduzir os custos ao mínimo. São ambas
excelentes soluções para assegurar os níveis de limpeza
na áreas do retalho, hotelaria e escolas, proporcionando
excelentes resultados em diferentes tipos de superficies
mais comuns, com necessidades mínimas de formação
e manutenção.

A remoção e montagem do bocal sem ferramentas
simplifica a manutenção

Estas são algumas das principais características:
• O modo Eco otimiza a utilização de água e detergente
para aumentar o tempo de funcionamento e aumentar
a produtividade (modelo AS4325B)
• O modo Silencioso permite limpar em áreas sensíveis ao
ruído ou durante o período diurno (modelo AS4325B)
• A pega ergonómica reduz a fadiga do operador e
pode ajustar-se a diferentes operadores; também
reduz as necessidades de espaço para transporte,
armazenamento e operação
• Os interruptores de segurança facilitam o controlo da
posta em marcha/paragem da escova
• Controlo com base no painel de controlo intuitivo para
os dois modelos

O painel de controlo intuitivo permite controlar todas
as funções (modelo AS4325B)

Acesso frontal prático ao depósito de solução para
recargas mais rápidas

Descrição
Tensão/frequência (V/Hz)
Depósito de solução/recuperação (l)

AS4325B

AS4335C

24

230 V/50-60

25/25

35/35

67/3 (modo Eco 63±3)

67±3

Produtividade (máx.) (m2/h)

1720

860

Diâmetro da escova/pad (mm)

432

432

Pressão da escova/pad (kg)

19

19

Potência do motor do aspirador (w)

300

300

Nível de pressão sonora (dB(A))

Peso bruto da máquina (GVW) (kg)
Comprimento x Largura x Altura (mm)
Referência

Distribuidor:

134

99

1020x485x647

1020x485x647

50000579

50000583
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Especificações técnicas

