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Auto Lavadora AS710R 71CM 120L VIPER Condutor Sentado
 

 

 
 
  

Descrição

A máquina lavadora Viper AS710R tamanho
médio para condutor sentado.

Com operação simples devido a um painel de
controlo intuitivo e de segurança, como, por
exemplo, o sistema de travagem eletrónico
integrado no sistema propulsor.

São ideiais para a limpeza de todos os tipos de
pisos, como piso de cerâmica, piso de vinil, piso
de madeira selada, mármore, cimento, etc.

A AS710R têm um estilo moderno e compacto,
robusto e fáceis de usar.

É a solução perfeita para a lavagem e secagem
de ambientes com intensa movimentação de
pessoas e áreas com mais de 5000m², tais como
estações ferroviárias, estacionamentos,
shoppings, centros de exposições, escolas,
hotéis, instituições públicas e outros ambientes
comerciais.

Simples e fácil de usar: Painel intuitivo, botão One-

   
Características

Marca VIPER

Categoria Bateria

 
 

Preço

Preço c/ desconto 15.650,09 €

Preço s/ desconto 18.411,87 €

S/Iva 12.723,65 €
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Touch e menu de configurações da máquina.

Robusta e potente: Sistema automático para subir
e baixar a escova ou bocal. O pára-choques
frontal opcional protege a máquina e assegura
uma maior vida útil da mesma.

Confiável e segura: Controle automático de
velocidade e assento ergonômico com chave de
segurança. Sistema de suspensão do bocal
embutido no depósito de recuperação para
facilitar a movimentação da máquina em áreas
estreitas.

Compartimento para telemóvel e outros
dispositivos, porta USB que permite carregar
facilmente o telemóvel.

O carregador integrado a bordo permite conectar
e carregar a bateria em qualquer tomada.

O depósito de água tem uma grande abertura o
que facilita a limpeza.

Com baterias 4x6 volts 198Ah AGM sem
manutenção, autonomia 4 horas, carregador
interno, escovas, prato suporte e para-choques
dianteiro.

Dimensões (Comprimento x Largura x Altura):
1580 x 760 x 1230 cm

Peso líquido: 350kg

Depósito solução: 120L

Faixa de limpeza: 71CM

Deposito recuperação: 120L

Mais informações consultar ficha técnica abaixo.
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