
AS430/510

Компактно и мощно подово почистване  
– уред за почистване/изсушаване с голяма маневреност  

ЧАСТ ОТ ГРУПАТА NILFISK



Надежден, лесен за работа и мощенl 

www.vipercleaning.com/hello@vipercleaning.com

Viper AS430/ 510 е компактен уред за почистване/
изсушаване, който притежава висока способност за 
маневриране и е подходящ за приложения със средни 
по размер площи и места с интензивен трафик. С 
производителния си размер на резервоара, вградения 
резервоар за разтвор и работна ширина 51 cm тази машина 
предоставя ефикасно почистване в продължение на часове. 

Можете да избирате между версията с тяга или без тяга.

•   Автоматично инсталиране/деинсталиране на четката/пада
•  Уред за проверка на отработените часове на машината
•  Интуитивен и лесен за използване панел за управление 

Търговец:

Лесни и удобни ключове за безопасност – 2 бр. Индикатор за нивото на водата с показване на 
обема върху резервоара

Здрави колела и силни опорни колелца, които 
правят маневрирането с машината лесно

Технически спецификации
Описание AS430B / AS430C AS510B / AS510C

Резервоар за разтвор (литри) 40/50 40/50
Разширителен резервоар (литри) 40/50 40/50
Диаметър на четката/пада (cm) 430 510
Натиск на четката/пада (kg) Макс. 30 Макс. 35
Ширина на миячното устройство (cm) 730 790
Ниво на звуково налягане (dB(A)) 70 70
Регулиране на оборотите (об/мин) 150/170 150/170
Мотор на четката (W) 550/750 650/750
2-стъпален вакуумен мотор (W) 350/650 350/650
Дължина на кабела (m) -/20 -/20
Размери на акумулаторния 
отсек(ДxШxВ) (mm) 340x330x260/- 340x330x260/-

Нетно тегло (kg) (с празни 
резервоари и с акумулаторни 
батерии)

126 kg/78 kg 145 kg/88 kg

Макс. тегло под товар (kg) 200 kg/170 kg 220 kg/180 kg
Дължина x широчина x височина (mm) 1200x610x1170 1200x610x1170
Референция 50000218/50000220 50000238/50000240

Стандартни принадлежности
AS430B / AS430C AS510B / AS510C

Четка VF90411 VF90417

Предно острие на 
миячното устройство VF90103 VF90119

Задно острие на 
миячното устройство VF90104 VF90120

Акумулаторна батерия 
(доставя се с машината) - -

Зарядно устройство VF90271 - EU/VF90271 - UK VF90271 - EU/VF90271 - UK

Комплект миячно 
устройство от алуминий VF90134 VF90135

Допълнителни принадлежности
Задвижване на пад VF90428 VF90416


