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A kép illusztrációként szolgál. 

AS710R padlótisztítónk alkalmas járólapok, PVC-k, faburkolatok, márvány
és betonburkolatok tisztítására.
Modern, kompakt kialakítás és könnyű kezelhetőség jellemzi. 
Standard alaptartozékként kefét, padtartót, felszívófejet, beépített töltőt,
első- és hátsó felszívó gumit adunk a géphez, opcionális tartozékként
pedig ütközésvédővel és forgó villogóval tehetjük teljessé a
felszereltséget. 

• Felhasználóbarát kezelőpanel
• Erőteljes, robosztus kialakítás
• A kefe és a felszívófej mechanikus emelése/süllyesztése
• A gép elején lévő ütközésvédő hosszabb élettartamot biztosít
• Automata sebességszabályozás és ergonomikus ülés biztonsági

kapcsolóval
• Könnyen levehető felszívófej, mely a piszkosvíz tartályra tehető,

ezáltal garantálva a szűk helyeken történő könnyű áthaladást
• USB csatlakozójával mobiltelefonok és más eszközök feltöltése is

lehetséges

Vezetőüléses padlótisztítónkat közepes méretű, forgalmas területek
súrolásához és tisztításához ajánljuk.
Javasolt felhasználási terület: 5000m² vagy annál nagyobb területek, mint például vasútállomások, parkolók bevásárló központok, kiállítási központok,
iskolák, szállodák, közintézmények. 

● Alaptartozékok

Alaptartozék Cikkszám Min.
mennyiség AS710R

VIPER tartozékokVIPER tartozékokVIPER tartozékokVIPER tartozékok

Beépített töltő VR13240 0 ●

Első felszívó gumi VR16002 0 ●

Felszívófej VR16000 0 ●

Hátsó felszívó gumi VR16003 0 ●

Kefe VR14300 0 ●

Padtartó VR14303 0 ●

Ütközésvédő VR10027 0 ●

Model AS710R

Cikkszám 50000315

TERMÉK JELLEMZŐK

Padtartóval ●

Akkumulátor töltő ●

Akkumulátoros üzemeltetésű változat ●

Piszkosvíztartály-leeresztőcsövek ●

Kefefej: 2 tányérkefe ●

Vízszint jelző ●

Padlótisztítók AS710R
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Technikai jellemzők AS710R

Hangnyomásszint 69

Meghajtó motor (W) 500W

Kefemotor (W) 2X300W

Szívómotor teljesítménye (W) 500W

Akkumulátor típusa 6V 245Ah AGM
4PCS

Vákuum (MM H2O) 1800

Elméleti tisztítóképesség (M²/ H) 4413 m2/h

Takarítási szélesség (MM) 710mm

Max. emelkedés leküzdő képesség (%) 10%

Tisztavíz-tartály (L) 120

Piszkosvíz-tartály (L) 120

Hátsó kerekek (cm) 30

Meghajtó kerék (cm) 25

Felszívófej szélessége (MM) 940

Kefe átmérő (MM) 355 * 2

Kefenyomás (KG) 35

Kefe fordulatszáma (RPM) 204

Hosszúság x szélesség x magasság (CM) 1730x810x1410
(package)

Hosszúság x szélesség x magasság (MM) 1580x760x1230
(machine)

Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM) 390x590x350

Nettó tömeg (KG) 225

Max. üzemi súly 435

Töltőrendszer 24V 25A

Max. sebesség 6km/h

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Cikkszám Min.
mennyiség AS710R

VIPER tartozékokVIPER tartozékokVIPER tartozékokVIPER tartozékok

Beépített töltő VR13240 0 ●

Első felszívó gumi VR16002 0 ●

Felszívófej VR16000 0 ●

Forgó villogó VR17160 0 ○

Hátsó felszívó gumi VR16003 0 ●

Kefe VR14300 0 ●

Padtartó VR14303 0 ●

Ütközésvédő VR10027 0 ●

Padlótisztítók AS710R


