
AS710R/AS850R

CZĘŚĆ GRUPY NILFISK

Doskonałe rozwiązanie samojezdne
- do utrzymania czystości



Maszyny kompaktowe,  
trwałe i łatwe w użyciu
www.vipercleaning.pl - biuro.pl@vipercleaning.com

Urządzenie Viper AS710R/AS850R jest średniej  
wielkości samojezdnym automatem szurująco-zbierającym 
i doskonałym rozwiązaniem do sprzątania miejsc o dużym 
natężeniu ruchu, większych niż 5000m². 

Są idealne do sprzątania wszystkich rodzajów podłóg, takich 
jak podłogi z kafli, winylowe, szczelne podłogi drewniane, 
marmurowe, betonowe itp. Obsługa urządzenia AS710R/
AS850R jest łatwa dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania 
oraz funkcjom bezpieczeństwa, takim jak elektroniczny 
system hamowania zintegrowany z układem napędowym.

•  Wygodne siedzenie z przełącznikiem bezpieczeństwa 
•  Elektroniczny system hamowania z hamulcem 

parkingowym zintegrowanym z pedałem napędu, 
niepotrzebny pedał hamulca 

•  Trwała konstrukcja z ochronnym zderzakiem przednim
•  Mocowanie ssawy z tyłu, co ułatwia prowadzenie przez 

drzwi lub wejście do windy
•  Wbudowana ładowarka  
•  Port USB do ładowania telefonu komórkowego 

Dane techniczne
Opis AS710R AS850R
Pojemność zbiornika na nieczystości/
roztwór (l) 120/120 120/120

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 69 69
Szerokość ssawy (mm) 940 1060
Silnik szczotki (W) 2 x 300 2 x 300
Trzystopniowy silnik odkurzacza (W) 500 500
Średnica szczotki/wkładki (mm) 2 x 355 2 x 406
Nacisk szczotki/wkładki (kg) 35

Regulacja prędkości (rpm) 204 204
Prędkość maksymalna (km/h) 6 6
Szerokość robocza (mm) 710 810
Maksymalny ciężar wsadu (kg) 435 440
Długość x szerokość x wysokość (mm) 1580 x 890 x 1230 1580 x 890 x 1230
Kod referencyjny 50000315 50000552

Z akcesoriami
AS710R AS850R

Szczotka z zestawu VR14300 (2 szt.)
Uchwyt na wkładkę VR14303 (2 szt.)
Szczotka PPL 406 mm VR19120
Uchwyt na wkładkę 406 mm VR19121
Przód gumy ssawy VR16002
Tył gumy ssawy VR16003
Przód gumy ssawy 1020 mm VF84207
Tył gumy ssawy 1020 mm VF84208
Wbudowana ładowarka VR13240
Akumulatory w zest. (4 szt.) w zest. (4 szt.)
Przedni zderzak VR10027 VR10027

Intuicyjny pulpit, przycisk “one touch” oraz przyjazne 
dla użytkownika menu do ustawień roboczych

Przedni zderzak zabezpiecza urządzenie Wbudowany system zawieszania ssawy do łatwego 
transportowania w wąskich miejscach

Punkt sprzedaży:


