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Technische specificaties
Omschrijving AS710R AS850R

Schoon-/vuilwatertank (l) 120/120 120/120

Geluidsdrukniveau (dB(A)) 69 69

Zuigmondbreedte (mm) 940 1060

Borstelmotor (W) 2 x 300 2 x 300

Zuigmotor 3-traps (Watt) 500 500

Borstel-/paddiameter (mm) 2 x 355 2 x 406

Borstel-/paddruk (kg) 35 35

Borstelsneldheid (tpm) 204 204

Max. snelheid (km/u) 6 6

Werkbreedte (mm) 710 810

Gewicht incl. accu’s en verpakking (kg) 435 440

Lengte x breedte x hoogte (mm) 1580 x 890 x 1230 1580 x 890 x 1230

Artikelnummer 50000315 50000552

Inbegrepen accessoires
AS710R AS850R

Schrobborstel VR14300 (2 stuks)

Padhouder VR14303 (2 stuks)

Borstel PPL 406 mm VR19120 (2 stuks)  

Padhouder 406 mm VR19121 (2 stuks)  

Zuigstrip voor VR16002

Zuigstrip achter VR16003

Zuigstrip voor PU 1020 mm VF84207

Zuigstrip achter PU 1020 mm VF84208

Ingebouwde lader VR13240

Accu's incl. (4 stuks)

Voorbumper VR10027 VR10027

De Viper AS710R/AS850R zijn middelgrote ride-on schrob-
zuigmachines en de perfecte oplossing voor het reinigen van
intensief gebruikte vloeroppervlakken van meer dan 5000m². 

Zij zijn ideaal voor de reiniging van alle soorten vloeren, 
zoals tegelvloeren, vinylvloeren, verzegelde houten vloeren, 
marmer, beton enz. De bediening van de AS710R/AS850R 
is eenvoudig door het intuïtieve bedieningspaneel en 
veiligheidsfuncties zoals het elektronische remsysteem dat 
in het aandrijfsysteem geïntegreerd is.

•  Comfortabele stoel met veiligheidsschakelaar 
•  Elektronisch remsysteem geïntegreerd in het pedaal, 

geen rempedaal nodig
•  Robuuste constructie met voorbumperbescherming
•  Ingebouwde bevestiging voor de zuigmond aan de 

achterkant om verplaatsingen via liften en deuren te 
vereenvoudigen

•  Ingebouwde lader  
•  USB-poort om een smartphone te kunnen opladen 

Het intuïtieve dashboard, de one-touch-knop en het 
gebruiksvriendelijke menu voor de bedrijfsinstellingen

Voorbumper beschermt de machine Ingebouwde bevestiging voor de zuigmond als de 
machine door smalle ruimten moet rijden

Dealer:

Compacte, robuuste en eenvoudig 
te gebruiken schrobzuigmachines


