
AS 380TM

Компактен и удобен за употреба миниатюрен 
уред за почистване/изсушаване
– отлично подхожда за почистване в тесни места

Надежден, лесен за работа и мощен

ЧАСТ ОТ ГРУПАТА NILFISK



AS 380 
Лесен и удобен за употреба миниатюрен уред за почистване и изсушаване

•     Лесен и удобен за употреба Ергономичната, позволяваща 
регулиране и сгъване дръжка го прави лесен за използване и 
съхраняване.

•    Голяма стойност за цената си. Комбинацията от ширина 81,3 
cm и голямата вместимост на резервоара предоставят висока 
производителност.

•   Конструкция без маркуч: Първият миниатюрен уред за 
почистване/изсушаване без маркуч на пазара, който предоставя 
на потребителите подобрена манипулация, лесно изваждане на 
резервоара с мръсната вода и връщането му на място по време 

Компактен и удобен за употреба миниатюрен 
уред за почистване/изсушаване
– отлично подхожда за почистване в тесни места

www.vipercleaning.eu / info.eu@vipercleaning.com

Ще откриете, че този уред идеално подхожда за ежедневно 
вътрешно почистване и изсушаване в зони с леко и умерено 
натоварване, например в офиси, хотели, болници, училища, 
малки супермаркети и други търговски обекти.

Не могат да бъдат отправяни искове на база на информация или илюстрации в този 
каталог. Подлежи на промени на техническите данни, конструкцията или оборудването.

DEALER:VIPER EUROPE

Internet: www.vipercleaning.eu 
E-mail: info.eu@vipercleaning.com

No claims can be made on the basis of information or illustrations  
contained in this catalogue. Subject to alteration of technical data, 
design and equipment. 96
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The perfect solution for scrubbing and drying in mid-sized and heavy-traf�c areas
•   The solution tank and recovery tank is integrated into one molded part which creates 

higher tank capacity. The body architecture helps to increase tank capacity for longer 
cleaning operations with one �ll. This saves you time!

•   Easy to use. Both the built in charger, reduced pushing force and ergonomic start/stop 
switch gives the user a better handling of the product and use less force during  
cleaning.

•   Hour meter is built in the control panel of AS510B, which means that the operator and 
after service-operators easily can understand the running time of the machine.

•   User-friendly and simple. The cover of recovery tank is much bigger than competitive 
products and it makes the cleaning of the recovery tank easier. 

•   Easy to �ll clean water tank, both brush and vacuum motors are very well protected 
from water splash.

•   Available in both cable and battery version to give the customer the �exibility to choose 
the best product to cover their cleaning needs.

You will �nd it ideally suitable for daily indoor cleaning in middle sized areas of 
hotels, restaurants, schools, shopping malls and other retail outlets, as well as 
hospitals, metro/train stations. 

SIMPLE TO USE MEDIUM-SIZED WALK-BEHIND SCRUBBER DRYER
MODEL: AS430/510

AS430B / AS430C AS510B / AS510C

Technical speci�cations

Solution tank (l) 40/50 40/50

Recovery tank (l) 40/50 40/50

Brush/pad diameter (cm) 430 510

Brush/pad pressure (kg) 30 max 35 max

Squeegee width (cm) 730 790

Sound pressure level (dB(A)) 70 70

Speed control (rpm) 150/170 150/170

Brush motor (Watts) 550/750 650/750

Vacuum motor 2 stages (Watts) 350/650 350/650

Cable length (m) -/20 -/20

Battery type 2x12V 85Ah/20h AGM/- 2x12V 105Ah/20h AGM/-

Battery compartment size (LxWxH) (mm) 340x330x260/- 340x330x260/-

Net weight (kg) (empty tanks, with batteries) 126kg/78kg 145kg  /88kg

Max loading weight (kg) 200kg/170kg 220kg/180kg

Length x Width x Height (mm) 1200x610x1170 1200x610x1170

Reference 50000218/50000219(UK)
50000220/50000221(UK)

50000238/50000239 (UK)
50000240/50000241 (UK)

Standard accessories

Brush VF90411 VF90417
Front squeegee blade VF90103 VF90119
Rear squeegee blade VF90104 VF90120
Battery (comes with machine) - -
Charger VF90271 - EU/VF90271 - UK VF90271 - EU/VF90271 - UK
Kit squeegee aluminum VF90134 VF90135

Optional accessories

Pad driver VF90428 VF90416

Технически спецификации
Описание AS380 B AS380 C

Резервоар за разтвор (литри) 15 15
Разширителен резервоар (литри) 15 15
Ширина на почистване (cm) 38 38
Диаметър на четката/пада (cm) 38 38
Натиск на четката/пада (kg) - -
Ширина на миячното устройство (cm) 49 49
Темп по време на работа (кв.м/час) 750 750
Напрежение (V) 24 220-240
Ниво на звуково налягане (dB(A)) 65 69
Регулиране на оборотите (об/мин) 150 140
Мотор на четката (W) 250 250
2-стъпален вакуумен мотор (W) 300 300
Дължина на кабела (m) - 15
Зарядното устройство е в самия уред yes no
Тип на акумулаторната батерия 2 x 12V, 35Ah/20h -
Размери на акумулаторния отсек 
(ДxШxВ) (mm) 196x130x175 -

Тегло на готов за работа уред (kg) 60 40
Брутно тегло (kg) 65 44
Дължина x Широчина x Височина (cm) 78 x 41.5 x 59 78 x 41.5 x 59
Референция 50000199/50000200 (UK) 50000201/50000202 (UK)

Стандартни принадлежности
Четка VF89830 VF89830
Предно острие на миячното устройство VF89807 VF89807
Задно острие на миячното устройство VF89808 VF89808
Акумулаторна батерия VF89039 -
Зарядно устройство VF89023EU/VF89023UK -

Допълнителни принадлежности
Задвижване на пад VF89817 VF89817 96
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