
PS480

Niezawodna, prosta i wydajna

CZĘŚĆ GRUPY NILFISK

Szybkie zamiatanie z gwarancją jakości
- pchana zamiatarka ręczna



Model PS480 to pierwsza pchana zamiatarka ręczna marki 
Viper. Łatwe w obsłudze i dostępne w rozsądnej cenie 
urządzenie zapewnia bardzo dokładne i wydajne czyszczenie.
 
Kompaktowa konstrukcja zamiatarki marki Viper,  
powszechnie znanej z wysokiej jakości, jest oparta na 
wytrzymałej niekorozyjnej ramie, w której osadzone są 
miotły obracane napędem pasowym lub prostą przekładnią 
dwubiegową. Zamiatarka działa bez silnika, baterii i kabla 
zasilającego, przez co praktycznie nie wymaga konserwacji. 

Dzięki temu cała uwaga użytkownika może zostać  
poświęcona wykonywanemu zadaniu. Zamiatarka jest  
wyposażona w duży zbiornik na śmieci o pojemności 38 litrów. 
Nadaje się do zamiatania skrawków papieru, liści, kapsli, 
korków, niedopałków papierosów, a także małych śrubek 
i gwoździ, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów.

Zamiatarka pchana Viper 
- wydajność i niezawodność w zasięgu ręki

www.vipercleaning.pl / biuro.pl@vipercleaning.com

Powyższe dane techniczne oraz ilustracje mają charakter poglądowy i mogą ulec 
zmianie. Żadne roszczenia nie mogą być dokonane na podstawie informacji lub 
ilustracji zawartych w niniejszej broszurze. 

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

Specyfikacje techniczne
Opis PS480
Napęd ręczny
Wydajność zamiatania z miotłą główną teoretyczna/
rzeczywista (m2/h) 1920/960

Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/
rzeczywista (m2/h) 2800/1400

Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (mm) 700
Wymiary miotły głównej (mm) 480
Pojemność zbiornika na śmieci (l) 38
Waga (kg) 19,5
Waga transportowa (kg) 23,8 (opakowanie)
Długość x szerokość x wysokość (mm) 1320x850x1000 mm (tryb roboczy)

Wymiary (mm) 960x850x1030 mm  
(w pozycji pionowej)

Wymiary opakowania (mm) 860x810x390 mm (opakowanie)
Nr referencyjny 50000492

Wyposażenie standardowe
Miotła główna VP13211
Miotła boczna VP11406

Wyposażenie opcjonalne
Miotła boczna lewa VP13500
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• Dzięki kompaktowej konstrukcji zamiatarka Viper PS480 
doskonale sprawdza się w ograniczonych przestrzeniach 
i miejscach o dużym natężeniu ruchu.

• Zamiatarka praktycznie nie wymaga konserwacji,  
ponieważ działa w sposób czysto mechaniczny,  bez 
silnika, baterii i kabla zasilającego.

• Miotła główna jest napędzana przekładnią dwubiegową,  
a jej wysokość regulowana pokrętłem. Aby zatrzymać  
miotłę, należy pociągnąć zamiatarkę do tyłu. Aby wymienić 
miotłę główną, wystarczy odkręcić zaledwie trzy śruby.

• Miotła boczna jest napędzana przekładnią pasową. 
Aby zwiększyć naciąg pasa, należy odkręcić dwie śruby 
mocujące na osłonie i wyregulować pas.

• Aby wymienić miotłę boczną, wystarczy odkręcić trzy  
śruby. Zbiornik na śmieci o pojemności 38 litrów jest  
bardzo lekki, a solidny uchwyt ułatwia opróżnianie.


