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Descrição

 

A AS510B é uma lavadora compacta de tamanho médio.
com um desenho atractivo, esta lavadora é simples e fácil
de utilizar. A solução perfeita para zonas muito
transitadas.

Totalmente equipada e pronta para uso em zonas
interiores, como hotéis, restaurantes e escolas.

Lavadora fiável e de fácil manutenção graças ao seu
depósito em roto-moldado.

Com o seu desenho ergonómico pode ver o solo ao redor
da máquina.

Tem a possibilidade de escolher entre uma versão a
baterias ou com cabo:

• A versão a baterias vem de série com: duas baterias
12V 87AH, carregador interno, contador de horas e
escova.

• A versão a cabo vem com: uma escova e um cabo de

   
Características

Marca VIPER

Categoria Bateria

 
 

Preço

Preço c/ desconto 5.117,72 €

Preço s/ desconto 6.020,85 €

S/Iva 4.160,75 €

 
 

Produto na Loja

 Lavadora Aspiradora Compacta Viper
As510B
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alimentação de 20 m.

• O prato suporte é opcional em ambos os casos.

• Grande mobilidade.

• Fácil utilização e manutenção.

• Fácil de encher.

• Depósito em polietileno roto-moldado.

• Bocal de alumínio robusto.

• Indicador de nível de água limpa.

• Sistema de duplo depósito sem membrana.

Características técnicas:

• Tensão: 24 V

• Largura de trabalho: 510 mm

• Superfície Recomendada: 0-900 m2

• Autonomia: 3h

• Depósito: 40/40 L (Água Limpa / Água Suja)

• Peso líquido: 145 kg

• Dimensões (comprimento x largura x altura): 1200 x 610
x 1170 cm

• Nível sonoro: 70 dBa

 
 

Documentos

  Fichas Técnicas - EN (2.05 Mb) 
  Fichas Técnicas - ES (1.18 Mb) 
  Fichas Técnicas - PT (1.2 Mb) 
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