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Krachtig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk



Houd uw 
bedrijf  
draaiend
– De kwaliteitscirkel van VIPER

Geen tijd te verliezen
De reinigingsapparatuur van VIPER is logisch en eenvoudig  
in gebruik, waardoor dure trainingen voor personeel  
overbodig zijn

Houd de zaken draaiend
Robuuste constructie en eigen productie van componenten  
zijn de geheimen achter minder uitvaltijd en verhoogde  
productiviteit

Ontwikkeld voor intensief gebruik
Reinigingsapparatuur wordt veel gebruikt en moet tegen 
een stootje kunnen. Wat de uitdaging ook is, VIPER blijft 
doorgaan …

Krachtige samenwerking
De producten van VIPER zijn krachtige wapens in de zoektocht 
naar marktaandeel. Betrouwbaar, eenvoudig en veelzijdig

Onze missie is om onze belofte aan klanten / partners waar te maken  

en kwaliteitsproducten aan te bieden tegen een eerlijke prijs 
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Reinigingsprofessionals
Reinigingsprofessionals staan vandaag de dag voor verschillende
uitdagingen: meer concurrentie, een hogere prijsdruk en
nieuwe reinigingstoepassingen en -processen.
Daarom hebben zij een partner nodig die zich richt op eenvoudig
te gebruiken apparatuur – en wij kunnen die partner zijn.

Onderwijs en overheid
Er wordt een aanzienlijke som geld geïnvesteerd in onderwijs- 
faciliteiten en hun activiteiten. Om deze investeringen te  
beschermen en een positieve leeromgeving te creëren, moeten 
deze faciliteiten voortdurend onderhouden worden met profes-
sionele reinigingstechnologieën. Deze ruimtes vragen om een 
grote efficiëntie, betrouwbaarheid en kosteneffectieve producten 
– en VIPER kan voldoen aan die eisen. Kantoren, auditoria, klas-
lokalen, kantines, sporthallen en buitenruimtes moeten voort-
durend schoongemaakt worden.

Productie en opslag
Als producent kennen we de enorme verscheidenheid aan 
reinigings toepassingen die in deze sector bestaan.

Efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid zijn essentieel voor  
het behoud van een productief magazijn, logistieke operaties  
en het behoud van een veilige en productieve productiefaciliteit.

VIPER heeft producten om u te helpen bij het reinigen van  
productievloeren, magazijnen, parkeerplaatsen en kantoren.

Waarom VIPER
– ontwikkeld voor intensief
gebruik, gemaakt om door  
te gaan

VIPER levert een reeks professionele reinigingsapparaten die 

voldoen aan de verwachtingen van onze klanten en deze zelfs 

overtreffen! Dit is gebaseerd op een betrouwbaar, eenvoudig  

te gebruiken en servicevriendelijk productportfolio. Wij hebben 

de beste prijs/kwaliteitverhouding in onze markt. Wij onder-

steunen onze klanten met onze goed opgeleide trainers die hun 

markten, segmenten en onze producten heel goed kennen.
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LSU135 LSU155-255 LSU275-375 LSU395

Tapijtreinigers

Eenschijfsmachines

DS350 DR1500HLS160

Professionele stof-/waterzuigers

Airblower

Schrobzuigmachines

AS380 AS430/510

LS160HD HS350

Burnishers

www.vipercleaning.nl / info.nl@vipercleaning.com

Productoverzicht 
Krachtig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk

Bedrijfsstofzuigers

Schrobzuigmachines

Veegmachines

PS480

DSU8/10 DSU12/15 CAR275 BV3 CEX410WOLF130

AS4325/AS4335

AS5160/AS5160T/TO AS6690T/AS7690T/AS7190TO AS710R/AS850R AS1050RAS530R

ROS1300
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Burnishers

Aan deze informatie of illustraties in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
Technische gegevens, prijzen, ontwerpen en apparatuur kunnen worden gewijzigd.
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TECHNISCHE GEGEVENS DSU8 DSU10 DSU12 DSU15
Nominaal vermogen (W) 880 880 880 880

Voltage (V) 220-240 220-240 220-240 220-240

Geluidsniveau (dB(A)) 65 65 65/60(ECO) 65/60(ECO)

Luchtstroom (l/min) 1834 1834 1834/1267(ECO) 1834/1267(ECO)

Kabellengte (m) 8 8 10 10

Tankinhoud (l) 8 10 12 15

Vacuüm (mm H2O) 2200 2200 2200/1600(ECO) 2200/1600(ECO)

Lengte x breedte x hoogte (cm) 35.8X34.2X47.5 35.8X34.2X47.5 38.8X37.4X47.5 38.8X37.4X47.5

Gewicht (kg) 5 5.2 5.5 5.7

Frequentie (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60

KENMERKEN
Buishouder • • • •

Laag geluidsniveau • • • •

Comfortabel handvat • • • •

STANDAARD TOEBEHOREN
Meubelzuigmond 32mm VA81227 VA81227 VA81227 VA81227

Combinatiemondstuk vloer 32mm VA81749 VA81749 VA81749 VA81749

Kierenzuigmond 32mm VA20805-001 VA20805-001 VA20805-001 VA20805-001

Stofzak Inclusief 1 st. Inclusief 1 st. Inclusief 1 st. Inclusief 1 st.

Zuigslang 32mm / 2mtr DSU VA81232 VA81232 VA81232 VA81232

Zuigbuis set (2) 32mm VA81373 VA81373 VA81373 VA81373

Plumeau 32mm VA81226 VA81226 VA81226 VA81226

HEPA filter H13 VA85065 VA85065 VA85065 VA85065

ARTIKELNUMMER 50000510 50000513 50000515 50000517

De VIPER DSU serie stofzuigers is ideaal voor 
de dagelijkse reiniging van kantoren, hotel-
kamers, restaurants en winkels. Geschikt 
voor middelzwaar gebruik.

Compacte VIPER stofzuiger voor elke dag

• Eenvoudig in gebruik. Aan-/uit schakelaar kan  
met de hand of met de voet bediend worden,  
2 snoeropbergmethoden, accessoireshouder en 
parkeermogelijkheid voor de buis. HEPA filter is 
standaard

• Eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Zeer  
manoeuvreerbaar voor gemakkelijk verplaatsen

• Waar(de) voor uw geld. ECO schakelaar op de  
12L en 15L voor energiezuinig werken bij bepaalde 
toepassingen

• Kwalitatief hoogwaardig product

DSU serie stofzuigers – Bedrijf sstofzuigers
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De VIPER LSU 135 is een professionele  
nat-/droogzuiger. Hij is gemakkelijk in het 
gebruik, robuust en heeft een optimaal  
zuigvermogen.

Professionele nat-/droogzuigers met een hoog vermogen

• Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk

• Optimaal zuigvermogen

•  Robuust frame

•  Kabel- en accessoire-opslag

•  Voor natte of droge zuigtoepassingen

• Eénmotorige machine

• LSU135P - variant met kunststof ketel

LSU135 -  Professionele stof- /waterzuigers

TECHNISCHE GEGEVENS LSU135 LSU135P
Nominaal vermogen (W) 1000 1000

Voltage (V) 220-240 220-240

Geluidsniveau (dB(A)) 74 74

Luchtstroom (l/min) 1869 1869

Kabellengte (m) 7/oranje 7/oranje

Tankinhoud (l) 35 35

Vacuüm (mm H2O) 2020 2020

Lengte x breedte x hoogte (cm) 47x45x80 47x45x80

Gewicht (kg) 13 13

Frequentie (Hz) 50-60 50-60

Type zuigmotor 2 fase 2 fase

KENMERKEN
Comfortabel handvat • •

STANDAARD TOEBEHOREN
Droogzuigmond VA80036 VA80036

Natzuigmond VA80853 VA80853

Plumeau 38 mm VA20803 VA20803

Tuit 38 mm VA20806 VA20806

Stoffilter 35L VA80706 VA80706

Zuigslang VA80401 VA80401

Zuigbuis set VA80711 VA80711

ARTIKELNUMMER 50000110 50000111
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TECHNISCHE GEGEVENS LSU155 LSU155P
Nominaal vermogen (W) 1000 1000

Voltage (V) 220-240 220-240

Geluidsniveau (dB(A)) 74 74

Luchtstroom (l/min) 2152 2152

Kabellengte (m) 7/oranje 7/oranje

Tankinhoud (l) 55 55

Vacuüm (mm H2O) 2115 2115

Lengte x breedte x hoogte (cm) 63.4x58.6x94.8 63.4x58.6x94.8

Gewicht (kg) 22 22

Frequentie (Hz) 50-60 50-60

Type zuigmotor 2-fase 2-fase

KENMERKEN
Afvoerslang vuilwatertank • •

Comfortabel handvat • •

STANDAARD TOEBEHOREN
Droogzuigmond VA80036 VA80036

Natzuigmond VA80853 VA80853

Plumeau 38 mm VA20803 VA20803

Tuit 38 mm VA20806 VA20806

Stoffilter 55L VA80119 VA80119

Zuigslang VA80400 VA80400

Zuigbuis set VA80711 VA80711

ARTIKELNUMMER 50000118 50000119

De VIPER LSU 155 is een professionele  
nat-/droogzuiger. Hij is gemakkelijk in het 
gebruik, robuust en heeft een optimaal  
zuigvermogen.

Professionele nat-/droogzuigers met een hoog zuigvermogen

• Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk

• Optimaal zuigvermogen

• Robuust frame

• Inclusief afvoerslang

• Grote achterwielen en zwenkwielen voor

• Kabel- en accessoire-opslag

• Voor natte of droge zuigtoepassingen

• LSU155P - variant met kunststof ketel

• Tweemotorige machine

LSU155 – Professionele stof- /waterzuigers
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TECHNISCHE GEGEVENS LSU255 LSU255P
Nominaal vermogen (W) 2000 2000

Voltage (V) 220-240 220-240

Geluidsniveau (dB(A)) 78 78

Luchtstroom (l/min) 3115 3115

Kabellengte (m) 8/oranje 8/oranje

Tankinhoud (l) 55 55

Vacuüm (mm H2O) 2250 2250

Lengte x breedte x hoogte (cm) 63.4x58.6x94.8 63.4x58.6x94.8

Gewicht (kg) 24.5 24.5

Frequentie (Hz) 50-60 50-60

Type zuigmotor 2-fase 2-fase

KENMERKEN
Afvoerslang vuilwatertank • •

Comfortabel handvat • •

STANDAARD TOEBEHOREN
Droogzuigmond VA80036 VA80036

Natzuigmond VA80853 VA80853

Plumeau 38 mm VA20803 VA20803

Tuit 38 mm VA20806 VA20806

Stoffilter 55L VA80119 VA80119

Zuigslang VA80400 VA80400

Zuigbuis set VA80711 VA80711

ARTIKELNUMMER 50000126 50000127

De VIPER LSU 255 is een professionele  
nat-/droogzuiger. Hij is gemakkelijk in het 
gebruik, robuust en heeft een optimaal  
zuigvermogen.

Professionele nat-/droogzuigers met een hoog zuigvermogen

• Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk

• Optimaal zuigvermogen

• Robuust frame

• Inclusief afvoerslang

• Grote achterwielen en zwenkwielen voor

• Kabel- en accessoire-opslag

• Voor natte of droge zuigtoepassingen

• LSU255P - variant met kunststof ketel

• Tweemotorige machine

LSU255 – Professionele stof- /waterzuigers
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TECHNISCHE GEGEVENS LSU275 LSU275P
Nominaal vermogen (W) 2000 2000

Voltage (V) 220-240 220-240

Geluidsniveau (dB(A)) 78 78

Luchtstroom (l/min) 3115 3115

Kabellengte (m) 8/oranje 8/oranje

Tankinhoud (l) 75 75

Vacuüm (mm H2O) 2250 2250

Lengte x breedte x hoogte (cm) 63.4x58.6x98.8 63.4x58.6x98.8

Gewicht (kg) 25 25

Frequentie (Hz) 50-60 50-60

Type zuigmotor 2-fase 2-fase

KENMERKEN
Afvoerslang vuilwatertank • •

Comfortabel handvat • •

STANDAARD TOEBEHOREN
Droogzuigmond VA80036 VA80036

Natzuigmond VA80853 VA80853

Plumeau 38 mm VA20803 VA20803

Tuit 38 mm VA20806 VA20806

Stoffilter 55L VA80119 VA80119

Zuigslang VA80400 VA80400

Zuigbuis set VA80711 VA80711

ARTIKELNUMMER 50000134 50000135

De VIPER LSU 275 is een professionele  
nat-/droogzuiger. Hij is gemakkelijk in het 
gebruik, robuust en heeft een optimaal  
zuigvermogen.

Professionele nat-/droogzuigers met een hoog zuigvermogen

• Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk

• Optimaal zuigvermogen

• Robuust frame

• Inclusief afvoerslang

• Grote achterwielen en zwenkwielen voor

• Kabel- en accessoire-opslag

• Voor natte of droge zuigtoepassingen

• LSU275P - variant met kunststof ketel

• Tweemotorige machine

LSU275 – Professionele stof- /waterzuigers
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TECHNISCHE GEGEVENS LSU375
Nominaal vermogen (W) 3000

Voltage (V) 220-240

Geluidsniveau (dB(A)) 79

Luchtstroom (l/min) 3540

Kabellengte (m) 8/oranje

Tankinhoud (l) 75

Vacuüm (mm H2O) 2280

Lengte x breedte x hoogte (cm) 63.4x58.6x98.9

Gewicht (kg) 28

Frequentie (Hz) 50-60

Type zuigmotor 2-fase

KENMERKEN

Afvoerslang vuilwatertank •

Comfortabel handvat •

STANDAARD TOEBEHOREN
Droogzuigmond VA80036

Natzuigmond VA80853

Plumeau 38 mm VA20803

Tuit 38 mm VA20806

Stoffilter 75L VA80110

Zuigslang VA80400

Zuigbuis set VA80711

ARTIKELNUMMER 50000140

De VIPER LSU 375 is een professionele  
nat-/droogzuiger. Hij is gemakkelijk in het 
gebruik, robuust en heeft een optimaal  
zuigvermogen.

Professionele nat-/droogzuigers met een hoog zuigvermogen

• Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk

• Optimaal zuigvermogen

• Robuust frame

• Inclusief afvoerslang

• Grote achterwielen en zwenkwielen voor

• Kabel- en accessoire-opslag

• Voor natte of droge zuigtoepassingen

• Driemotorige machine

LSU375 – Professionele stof- /waterzuigers
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TECHNISCHE GEGEVENS LSU395
Nominaal vermogen (W) 3000

Voltage (V) 220-240

Geluidsniveau (dB(A)) 79

Luchtstroom (l/min) 3540

Kabellengte (m) 10/oranje

Tankinhoud (l) 95

Vacuüm (mm H2O) 2280

Lengte x breedte x hoogte (cm) 63.4x58.6x112

Gewicht (kg) 29.3

Frequentie (Hz) 50-60

Type zuigmotor 2-fase

KENMERKEN
Afvoerslang vuilwatertank •

Comfortabel handvat •

STANDAARD TOEBEHOREN
Droogzuigmond VA80036

Natzuigmond VA80853

Plumeau 38 mm VA20803

Tuit 38 mm VA20806

Stoffilter 75L VA80110

Zuigslang VA80400

Zuigbuis set VA80711

ARTIKELNUMMER 50000150

De VIPER LSU 395 is een professionele  
nat-/droogzuiger. Hij is gemakkelijk in het 
gebruik, robuust en heeft een optimaal  
zuigvermogen.

Professionele nat-/droogzuigers met een hoog zuigvermogen

• Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk

• Optimaal zuigvermogen

• Robuust frame

• Inclusief afvoerslang

• Grote achterwielen en zwenkwielen voor

• Kabel- en accessoire-opslag

• Voor natte of droge zuigtoepassingen

• Driemotorige machine

LSU395 – Professionele stof- /waterzuigers
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TECHNISCHE GEGEVENS WOLF130
Nominaal vermogen (V) 230V

Geluidsniveau (dB(A)) 67

Max. vacuüm (KPa) 21.8

Schoonwatertank (l) 3.8

Vuilwatertank (l) 3.8

Kabellengte (m) 10

Luchtstroom (l/m) 2700

Gewicht (kg) 9.7

Lengte x breedte x hoogte (cm) 59 x 39 x 49

Pompdruk (bar) 2

KENMERKEN
Compact ontwerp •

Eenvoudige bediening •

Geïntegreerde wielen •

Transparant handmondstuk •

Afneembare tank •

STANDAARD TOEBEHOREN
Blauwe accessoires tas VVR150-12

Handmondstuk kit VV68153

ARTIKELNUMMER 50000589

Ontwikkeld voor het leveren van schonere 
tapijten met minimale inspanning, de VIPER 
WOLF130 is een draagbare tapijtreiniger  die 
zorgt voor indrukwekkende prestaties in 
omgevingen waar dagelijkse reiniging  
noodzakelijk is.

Houd tapijten op hun best

• 3m zuig-/injectie slang, met 102mm handmondstuk

• Afneembare tank voor eenvoudig legen en vullen

• Transparant handmondstuk voor een beter zicht op 
het opgenomen vuil

• Geïntegreerde wielen voor eenvoudig verplaatsen en 
opbergen

WOLF130 – Tapijtreiniger
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TECHNISCHE GEGEVENS CAR275
Nominaal vermogen (W) 2000

Voltage (V) 220-240

Frequentie (Hz) 50-60

Luchtstroom (l/min) 3115

Geluidsniveau (dB(A)) 78

Vacuüm (mm H2O) 2005

Schoonwatertank (l) 25

Vuilwatertank (l) 75

Kabellengte (m) 10

Gewicht (kg) 33

Lengte x breedte x hoogte (cm) 70x56.5x101

Pomp 4,8 bar

KENMERKEN
Afvoerslang vuilwatertank •

Comfortabel handvat •

STANDAARD TOEBEHOREN
Zuigslang kit VA81096

Stoffilter 75L VA80110

Handmondstuk VA86860

Vloermondstuk VA81102

Zuigbuis set VA81100

ARTIKELNUMMER 50000209

De VIPER CAR275 tapijt- en bekledings- 
reiniger is de perfecte oplossing voor het  
reinigen van tapijten in middelgrote ruimten 
en ruimten die intensief gebruikt worden. 
Tevens uitermate geschikt voor het reinigen 
van bekleding in auto's of op meubelen.

Tapijt- en bekledingsreiniger die eenvoudig in gebruik is en vuil  
doeltreffend verwijdert

• Hij heeft grote achterwielen en zwenkwielen voor 
die hem licht en gemakkelijk wendbaar maken

• Grote vuilwatertank, dus grotere capaciteit.  
De gebruiker hoeft de tank niet zo vaak te legen

• Hogere pompdruk dan tapijtreinigers van concur-
renten, zodat het water gelijkmatig en krachtig op 
het tapijt wordt gesproeid

• Schoonwatertank en frame zijn geïntegreerd tot 
één onderdeel, waardoor de tapijtreiniger veel 
robuuster is

• U kunt de tank eenvoudig legen  
zonder de motor te verwijderen

• Tapijt- en bekledingsreiniger  
in één

CAR275 – Tapijtreiniger
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TECHNISCHE GEGEVENS CEX410
Nominaal vermogen (W) 1850

Voltage (V) 220-240

Frequentie (Hz) 50-60

Geluidsniveau (dB(A)) 70+/- 3

Vacuüm (mm H2O) 3200

Schoonwatertank/vuilwatertank (l) 35/23

Kabellengte (m) 15

Toerental borstel (TPM) 1400

Gewicht incl. verpakking (kg) 65

Werkbreedte (mm) 460

Trillingsniveau handvat (m/s²) <2.5

Netto gewicht (kg) 55

Lengte x breedte x hoogte (mm) 1170x510x880

KENMERKEN
Instelbare borsteldruk •

Verstelbaar handvat •

Parkeerstand •

Inclusief snoer •

Afvoerslang •

Filter •

STANDAARD TOEBEHOREN
Snoer 15 meter VV81428-1

Vloerzuigmond VV81249

Borstel set VV81059

ARTIKELNUMMER 50000546

De VIPER CEX410 is een professionele, op 
zich zelf staande, stille tapijtextractiema-
chine. Met zijn excellente reinigingsprestatie 
reinigt en onderhoudt u tapijt of bekleding 
efficiënt en eenvoudig. De krachtige zuig-
motor garandeert een snelle droogtijd

Tapijtextractiemachine CEX410

• Diverse bekledings- of vloermondstukken  
beschikbaar

• Eenvoudig onderhoud en service, zonder gebruik 
van gereedschap

• Laag geluidsniveau, maakt overdag reinigen 
mogelijk

• Met voet bediende parkeerstand, beschermt de 
borstel

CEX410 – Tapijtreiniger
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TECHNISCHE GEGEVENS BV3
Voltage (V) 220-240

Frequentie (Hz) 50

Kabellengte (m) 6.5

Transportgewicht (kg) 10

Nominaal vermogen 250w (1/3Pk)

Afmetingen lxbxh (mm) 405x402x468

Geluidsniveau (dB(A)) 64/68/72

Snelheid (tpm) 1000/1200/1400

Werksnelheid 3 standen

Luchtstroom, max. 2000/2200/2400

Huidig vermogen, nominaal (A) 1.1/1.2/1.7A

KENMERKEN
Inklapbare duwbeugel Optioneel

Kabelopbergmogelijkheid •

ARTIKELNUMMER 50000381

De BV3 blower biedt een krachtige en  
effectievere manier om zelfs grotere  
vloeroppervlakken snel te drogen, daarnaast 
verplaatst hij snel onaangename geuren in 
toiletten. Een ideale oplossing voor hotels, 
scholen en kantoren.

Compacte blower met 3 snelheden

• Kosteneffectief: Nieuwe 3 snelheden inductie-
motor met verbeterd energieverbruik

• Betrouwbaar: Beschermd tegen oververhitting,  
uitgevoerd met een sterke kunststof behuizing

• Flexibel: Eenvoudig in diverse blaashoeken  
te plaatsen

• Compact: Modern ontwerp voor eenvoudig  
verplaatsen en handig opbergen. Kan gestapeld 
worden tot 3 lagen, heeft een snoer oprolmecha-
nisme en optioneel een verstelbaar handvat

VIPER air  blower BV3
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TECHNISCHE GEGEVENS AS380/15B AS380/15C
Borstelmotor (W) 250 250

Geluidsniveau (dB(A)) 68 72

Toerental borstel (tpm) 150 140

Vacuüm (mm H2O) 800 800

Vuilwatertank (l) 15 15

Schoonwatertank (l) 15 15

Kabellengte (m)/stekkerversie - 15/EU

Zuigmondbreedte  (mm) 490 490

Capaciteit (m²/u) 750 750

Lengte x breedte x hoogte (mm) 780x415x590 780x415x590

Gewicht bij werking (kg) 60 40

Borstel-/paddiameter (mm) 380 380

Vermogen zuigmotor (W) 300 300

Afmeting batterij compartiment (lxbxh) 
(mm)

262x196x175 -

Batterijtype 2X12V/33Ah/C20 -

Bruto gewicht (gvw) (kg) 65 44

KENMERKEN
Compact design • •

Verstelbare handgreep • •

STANDAARD TOEBEHOREN
Batterij    VF89020

Lader 24VDC 50-60HZ VF89023EU

Zuigrubber voor VF89807 VF89807

Zuigrubber achter VF89808 VF89808

Borstel 15 inch VF89830 VF89830

ARTIKELNUMMER 50000199 50000201

De VIPER AS380/15 is een compacte en 
gebruikersvriendelijke schrobzuigmachine  
die perfect is voor het schoonmaken van 
krappe ruimten.

Gebruikersvriendelijke schrobzuigmachine, perfect om te  
reinigen in krappe ruimten

• Ergonomische, verstelbare en inklapbare  
bedieningsstang

• Zeer compact

• Eenvoudig te manoeuvreren, verplaatsen en op  
te bergen

• Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk

• Eenvoudig schoon te maken, te vullen en te legen

• Geschikt voor toepassing in krappe ruimten

• Robuuste handgreepvergrendeling

• Systeem met twee aparte tanks

• Versies met accu en met snoer

AS380/15 -  Kleine schrobzuigmachines
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Wanneer uw schone vloeren indruk moeten
blijven maken op klanten - zonder dat er aan-
zienlijke arbeid of middelen nodig zijn - dan
biedt de Viper AS43 serie de oplossing, met
kabel of batterij-aandrijving voor de dagelijkse 
reinigingsroutine.

Een efficiënte keuze voor snelle middelgrote reinigingstaken

• Eco en Silent instelling maken langdurig achtereen 
reinigen of in geluidsgevoelige omgevingen moge-
lijk

• Gemakkelijke toegang tot de schoonwatertank, 
batterijen en andere componenten, zonder 
gereedschap de zuigrubbers vervangen

• Handige bediening/LCD display voor een snelle, 
effectieve training en gebruik

• Ergonomische bedieningsstang minimaliseert ver-
moeidheid en is instelbaar afhankelijk van de 
gebruiker

AS4325/AS4335 – Kleine schrobzuigmachines

TECHNISCHE GEGEVENS AS4325B AS4335C
Geluidsniveau (dB(A)) 67±3 (Eco mode 63±3) 67±3

Borsteldruk (kg) 19 19

Toerental borstel (tpm) 140 (Eco 100) 170

Schoonwater-/vuilwatertank (l) 25/25 35/35

Afmeting batterijcompartiment (L x B x H) (mm) 265x350x230 N/A

Bruto gewicht (kg) 134 99

Min. draaicirkel (cm) 103 103

Werkbreedte (mm) 432 432

Vermogen zuigmotor (W) 300 300

Water hoeveelheid l/m 0.59/0.69/1.11/1.68L 1.57 L

Max. productiviteit m2/u 1.720 1.720

Borstelmotor (W) 400 250

Gewicht machine (kg) 58 64

KENMERKEN
Kliksysteem borstels •

Inknijpbare afvoerslang voor doseren • •

Eenknops inschakeling •

ECO instelling •

Stille instelling •

STANDAARD TOEBEHOREN
Padhouder VS15440 VS15440

Schrobborstel PPL 0.7 B VS15374 VS15374

Zuigrubber voorzijde, rubber VS15201 VS15201

Zuigrubber achterzijde, rubber VS15204 VS15204

Antispatrand VS15439 VS15439

ARTIKELNUMMER 50000579 50000583
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• Gemakkelijk te manoeuvreren: grote wielen en  
sterke zwenkwielen voor een uitstekende balans

• Eenvoudige bediening: 2 veiligheidsschakelaars

• Bedieningspaneel met intuïtief display en knoppen

• Productief: werkbreedte 51 cm

• Borstel en padhouder worden automatisch  
bevestigd/afgeworpen

• Urenteller: registreert het aantal gebruiksuren

• Waterniveau-indicator zichtbaar op de tank

• Grote capaciteit voor verhoogde productiviteit: 
61-liter schoonwatertank/61-liter vuilwatertank

• Robuust en degelijk: stevig chassis en kunststof tanks

• Betrouwbaar: 79 cm heavy duty aluminium zuigmond

• Accessoires: borstel, batterijen 2 x 12V  
en ingebouwde lader

• Optionele spatrand voorkomt dat er water onder  
het schrobdek vandaan spettert

• AS5160T – Tractiemodel: 150W aandrijfmotor

• AS5160TO - Schrobdek maakt een orbitale beweging

TECHNISCHE GEGEVENS AS5160 AS5160T AS5160TO
Borstelmotor (W) 450 450 750
Geluidsniveau (dB(A)) 69 69 69±3
Borsteldruk (kg) 27 23 40/50
Toerental borstel (tpm) 150 150 2200
Vuilwatertank/Schoonwatertank (l) 61/61 61/61 61/61
Max. hellingspercentage (%) 2 2 2
Zuigmondbreedte  (mm) 790 790 790
Afmetingen lxbxh (mm) 1370x600x1220 1370x600x1220 1370x600x1220
Netto gewicht (kg) 85 93 120
Borstel-/paddiameter (mm) 510 510 510
Waterhoeveelheid (l/m) 0-2.4 0-2.4 0-2.4
Werksnelheid (km/u) N/A 0-4.5 0-4.5
Afmeting batterij compartiment (lxbxh) (mm) 350x350x300 350x350x300 350x350x300
Batterijtype 2x12V 100Ah AGM 2x12V 100Ah AGM 2x12V 100Ah AGM
Bruto gewicht (kg) 214.8 222.8 240

KENMERKEN
Urenteller • • • 
Batterij uitvoering • • •
Afvoerslang vuilwatertank • • •
Waterniveau indicator • • •

STANDAARD TOEBEHOREN
Borstel 20 inch VF90417 VF90417
Zuigrubber voor 20 inch VF90119 VF90119 VF90119
Zuigrubber achter 20 inch VF90120 VF90120 VF90120
Lader 24V 10A VR27041 VR27041
Batt. 12V-84AH AGM Monobloc 1464853000 1464853000

ARTIKELNUMMER 50000398 50000403 50000549

De VIPER AS5160 en AS5160T zijn zeer pro-
ductieve walk-behind schrobzuigmachines 
met een batterij-, en tankcapaciteit om uren 
achtereen te reinigen. Eenvoudig en comfor-
tabel in gebruik dankzij het ergonomische 
ontwerp, deze schrobzuigmachines zijn klaar 
voor grondige reinigingsprestaties van harde 
vloeren.

Schrobzuigmachine voor het verhogen van de productiviteit

AS5160/AS5160T/AS5160TO – Medium schrobzuigmachines
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TECHNISCHE GEGEVENS AS430C AS510B
Borstelmotor (W) 750 560
Geluidsniveau (dB(A)) 72 70
Borsteldruk (kg) 35 max 35 Max
Toerental borstel (tpm) 160 150
Vacuüm (mm H2O) 1200 1200
Vuilwatertank (l) 50 40
Schoonwatertank (l) 50 40
Kabellengte (m)/stekkerversie 20 EU N/A
Zuigmondbreedte  (mm) 730 790
Capaciteit (m²/u) 1600 2100
Afmetingen lxbxh (mm) 1200x610x1170 1200x610x1170
Netto gewicht (kg) 70 128
Borstel-/paddiameter (mm) 430 510
Vermogen zuigmotor (W) 400 350
Max. gewicht (kg) 120 168
Afmeting batterij compartiment (lxbxh) (mm) N/A 340x330x260
Batterijtype N/A 2X12V 85Ah/C20 AGM

KENMERKEN
Urenteller •
Kabeluitvoering •
Batterij uitvoering •
Afvoerslang vuilwatertank • •
Waterniveau indicator •

STANDAARD TOEBEHOREN
Borstel 20 inch VF90417
Borstel 17 inch VF90411
Zuigrubber voor 20 inch VF90119
Zuigrubber achter 20 inch VF90120
Lader EU VF90271-EU
Zuigrubber voor 17 inch VF90103
Zuigrubber achter 17 inch VF90104
Zuigmond 17 inch VF90134
Zuigmond 20 inch VF90135

ARTIKELNUMMER 50000220 50000238

De VIPER AS430/510 schrobzuigmachines 
zijn eenvoudig te gebruiken middelgrote 
walk-behind schrobzuigmachines. De ideale 
schrobzuigmachines voor het reinigen van 
middelgrote en intensief gebruikte opper-
vlakken. Zeer geschikt voor de dagelijkse  
reiniging van hotels, restaurants, scholen, 
winkels, ziekenhuizen en sporthallen.

Eenvoudig te gebruiken VIPER achterloop schrobzuigmachine

• De schoonwatertank en de vuilwatertank zijn 
geïntegreerd in het frame waardoor een grotere 
capaciteit ontstaat. Door het ontwerp onstaan 
grotere tanks, zodat langer gewerkt kan worden 
met één tankinhoud. Dit bespaart tijd!

• Eenvoudig te gebruiken. De ingebouwde lader,  
de verminderde duwkracht en de ergonomische 
start/stop zorgen voor een beter gebruik van de 
schrobzuigmachine met minder inspanning

• Gebruikersvriendelijk en eenvoudig. De deksel  
van de vuilwatertank is groot zodat het reinigen 
van de tank gemakkelijk is

• Eenvoudig vullen van de schoonwatertank.  
Zowel de borstel-, als de zuigmotor zijn goed 
beschermd tegen opspattend water

• Leverbaar in kabel- (AS430C) en batterij- (AS510B) 
uitvoering

AS430/510 – Medium schrobzuigmachines
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TECHNISCHE GEGEVENS AS6690T-EU DISC AS7690T-EU DISC AS7190TO-EU ORB
Borstelmotor (W) 2x500 2x500 750

Geluidsniveau (dB(A)) 69 ± 3 69 ± 3 69 ± 3

Borsteldruk (g/cm²) 32 35 / 43 / 51 42 / 54 / 65

Toerental borstel (tpm) 200 200 2200

Vacuüm (mm H2O) 1500 1500 1500

Schoonwatertank/Vuilwatertank (l) 85/90 85/90 85/90

Max. hellingspercentage (%) 2 2 2

Zuigmondbreedte (mm) 1000 1000 1000

Reinigingscapaciteit (max.) m2/u 2640 3040 2272

Afmetingen lxbxh (mm) 1490 x 660 x 1020 1550 x 760 x 1020 1490 x 710 x 1020

Transportgewicht (kg) 135 138 148

KENMERKEN
Instelbare borsteldruk • • •

Kliksysteem borstels • •

Vuilkorf • •

Info display op de machine • •

ECO mode • • •

Tractie aandrijving • • •

STANDARD EQUIPMENT
Padhouder 13'' VF83207 VF84329

Schrobborstel 13'' VF83127 VS14326

Zuigrubbers voor, rubber 830MM VS14637 VS14635 VS14635

Zuigrubbers achter, rubber 830MM VS14638 VS14636 VS14636

Zuigrubbers voor, Linatex AS710R VR16002L

Antispatrand borstelhaar 26 inch kit VS14328 VS14328

Grofvuilfilter VS14744 VS14744 VS14744

ARTIKELNUMMER 50000569 50000570 50000571

Wanneer harde vloeren een beetje extra
aandacht nodig hebben voor het beste
resultaat dan is deze Viper serie schrob-
zuigmachines klaar om het verschil te
maken. Met dubbele borstels of orbitale
schrobdek modellen voor toepassingen van
heavy-duty schrobben tot aan strippen.

Een nieuwe generatie krachtige schrobzuigmachines

• Instelbare borsteldruk voor het verwijderen van 
allerlei soorten en gradaties vervuiling

• Controle over de dosering van reinigingsmiddel 
voor optimale beheersing 

• Eco en stille gebruiksinstelling voor langer werken 
of werken in geluidsgevoelige omgevingen

• Eenvoudig toegang tot schoonwatertank, batte-
rijen en andere componenten en zuigrubbers die 
zonder gereedschap vervangen kunnen worden

• Gebruikersvriendelijke bediening, LCD display voor 
snelle, effectieve training en besturing

AS6690T /  AS7690T /  AS7190TO – Grote schrobzuigmachine
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De AS530R is de eerste mini ride-on schrob-
zuigmachine in de gebruiksvriendelijke VIPER 
serie. Met een batterij-, en tankcapaciteit om 
uren te reinigen is deze schrobzuigmachine 
geschikt voor oppervlakken tot 5.000 m2.  
De ideale oplossing voor het reinigen van 
hotels, bus- en treinstations, supermarkten, 
beurs locaties, winkelcentra en scholen.

Mini ride-on schrobzuigmachine voor grote oppervlakken

• De geïntegreerde lader zorgt voor het snel aansluiten van  
de lader op elk stopcontact

• Schoonwaterniveau-indicator op de schoonwatertank

• Grote opening van de 73 liter vuilwatertank voor eenvoudig 
reinigen

• Ingebouwde bevestiging op de vuilwatertank voor de zuig-
mond voor als de machine door smalle ruimten moet rijden

• Productiviteit: Werkbreedte 53 cm, zuigmondbreedte 73 cm

• Veelzijdig: reinigt tegelvloeren, vinyl, gesealde houten  
vloeren, marmer en beton

• Efficiëntie: snelheid 5.5 km/u, hellingspercentage 10%

• Prestaties: borsteldruk 23 kg, borstelsnelheid 160 tpm

• Laag geluidsniveau: 69 dB(A) maakt reinigen overdag  
mogelijk

• Robuust ontwerp: voorbumper, sterk frame en aluminium 
zuigmond voor zwaar gebruik

• Gebruiksvriendelijk dashboard: intuïtief display

AS530R – Ride on schrobzuigmachine

TECHNISCHE GEGEVENS AS530R
Borstelmotor (W) 450
Geluidsniveau (dB(A)) 69
Toerental borstel (tpm) 160
Vacuüm (mm H2O) 1223
Vuilwatertank (l) 73
Schoonwatertank (l) 72
Max. hellingspercentage (%) 10
Zuigmondbreedte (mm) 730
Afmetingen lxbxh (mm) 1470x730x1310
Netto gewicht (kg) 140
Transportgewicht (kg) 245
Borsteldiameter (mm) 530
Werkbreedte (mm) 530
Vermogen zuigmotor (W) 400 400
Afmeting batterij compartiment (lxbxh) (mm) 350x380x300
Batterijtype AGM 12V 100Ah x 2
Laadsysteem 24V 10A
Max. Rijsnelheid (km/u) 5.5
Vermogen rijmotor (W) 300
Afmeting voorwiel (cm) 17.5
Afmeting achterwiel in (cm) 23
Dosering schoonwater (l/min) 0.84-2.0

KENMERKEN
Schijfborstelsysteem •
Batterijlader •
Batterij uitvoering •
Compact design •
Afvoerslang vuilwatertank •
Waterniveau indicator •

STANDAARD TOEBEHOREN
Borstel VR25014
Lader VR21053
Zuigrubber voor 17 inch VF90103
Zuigrubber achter 17 inch VF90104
Zuigmond VR26000
ARTIKELNUMMER 50000415
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TECHNISCHE GEGEVENS AS710R AS850R
Borstelmotor (W) 2x300 2x300
Geluidsniveau (dB(A)) 69 69
Borsteldruk (kg) 35 40
Toerental borstel (tpm) 204 204
Vacuüm (mm H2O) 1800 1800
Vuilwatertank (l) 120 120
Schoonwatertank (l) 120 120
Max. hellingspercentage (%) 10 10
Zuigmondbreedte  (mm) 940 1060
Capaciteit (m²/u) 4413 5130
Afmetingen lxbxh (mm) machine 1580x760x1230 1580x890x1230
Netto gewicht (kg) 225 230
Borsteldiameter (mm) 355 * 2 406 * 2
Werkbreedte (mm) 710 810
Vermogen zuigmotor (W) 500 500
Afmeting batterij compartiment (lxbxh) (mm) 610x408x365 610x408x365
Batterijtype 6V 245Ah/C20 AGM 4ST
Laadsysteem 24V 25A
Max. Rijsnelheid (km/u) 6 6
Vermogen rijmotor (W) 500 500
Aandrijfwielen (cm) 25 25
Afmeting achterwiel in (cm) 30

KENMERKEN
Padhouder inbegrepen • •
Batterijlader •
Batterij uitvoering • •
Afvoerslang vuilwatertank • •
Schrobdek disc: 2 borstels • •
Waterniveau indicator • •

STANDAARD TOEBEHOREN
Borstel VR14300 VR19120
Lader VR13240
Voorbumper kit VR10027 VR10027
Padhouder VR14303 VR19121
Zuigmond VR16000
Zuigrubber voor VR16002 VF84207
Zuigrubber achter VR16003 VF84208

ARTIKELNUMMER 50000315 50000552

De AS710R/AS850R is een compacte ride-on 
schrobzuigmachine en ideaal voor het  
reinigen in krappe en drukke ruimten.
De AS710R/AS850R is geschikt voor de 
dagelijkse reiniging van middelgrote ruimtes 
o.a. parkeer garages, winkelcentra, industrie, 
hotels of oppervlaktes groter dan 5.000m2.

AS710R/AS850R – Compact, krachtig en makkelijk te gebruiken  
ride-on schrobzuigmachine

• Simpel en makkelijk in het gebruik: Intuïtief dash-
board, éénknopsbediening en gebruiksvriendelijk 
menu voor de instellingen

• Robuust en krachtig: Mechanische manier om  
borsteldek en zuigmond omhoog en omlaag  
te bewegen. De optionele bumper zorgt voor 
bescherming en een langere levensduur van  
de machine

• Betrouwbaar en veilig: Automatische rem-/  
snelheidscontrole en ergonomische stoel met 
stoelbeveiliging. Ingebouwde transporthaak  
voor de zuigmond zodat de machine makkelijk  
te verplaatsen is in krappe ruimtes

• Opbergmogelijkheden voor telefoon/ tablet  
en dankzij de USB aansluiting kunnen deze  
opgeladen worden

• Dankzij de ingebouwde lader is de machine  
overal makkelijk en snel weer op te laden

• Dankzij de grote opening van de vuilwatertank  
is deze snel en makkelijk te reinigen

AS710R /AS850R – Ride on schrobzuigmachine
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AS1050R – Ride on schrobzuigmachine

De AS1050R is ontworpen voor de werkelijk 
grote vloeroppervlakken en is Viper's groot-
ste ride-on schrobzuigmachine, maar laat je 
niet misleiden door de grootte - hij is nog 
steeds compact en wendbaar, en ontwikkeld 
met het oog op veiligheid en efficiënt 
gebruik van middelen. 

Pak de grootste uitdagingen op  
het gebied van vloerverzorging eenvoudig aan

• Dubbele zuigmotor voor consistente prestaties, en 
krachtige waterpomp voor aanvoer naar de dub-
bele borstels/pads

• Eco stand voor maximale productiviteit en opti-
maal verbruik

• Veiligheidsfuncties, waaronder grote bumpers, 
automatisch remmen en snelheidsreductie, en 
ergonomische stoel  met veiligheidsschakelaar

• Gereedschapsloze toegang/verwisseling  van 
dagelijkse gebruiksonderdelen

• Automatisch click-on/off borstels/pads en laten 
zakken/omhoog gaan van schrobdek

Gemakkelijk bereikbaar  
grofvuilfilter

Stevige bumper met goed zichtbare 
verlichting

LCD display inclusief urenteller

TECHNISCHE GEGEVENS AS1050R-EU
Bron motorvermogen (V) 36

Vuilwatertank (l) 200

Schoonwatertank (l) 200

Schrobbreedte (mm) 980

Borstel/pad diameter (mm) 508 x 2

Waterdosering (max) per instelling/minuut (1.6/2.3/3.3/4.6) Liter

Productiviteit max. (m²/u) 7840

Werksnelheid (km) 0 - 8

Min. draaicirkel (mm) 2650

Max. hellingspercentage bij werking 16%

KENMERKEN
Borstel click-on/off •

Grofvuilfilter •

Achterwiel aandrijving •

Eco instelling •

Silent instelling •

Instelbare borsteldruk •

LCD display •

STANDAARD TOEBEHOREN
Borstel 20 inch PP zwart VF82056

Padhouder 20 inch VF82097

Grofvuilfilter VS14744

Zuigrubbers voor, rubber VR41322

Zuigrubbers achter, rubber VR41323

Zijskirts, rubber VR41206

ARTIKELNUMMER 50000594
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TECHNISCHE GEGEVENS PS480
Hoofdborstel (mm) 480

Afmeting verpakking 860x810x390 mm (verpakking)

Inhoud vuilcontainer (l) 38

Capaciteit (m²/u) 2800

Lengte x breedte x hoogte (mm) 1320x850x1000 mm (in werking)

Netto gewicht (kg) 19.5

Transportgewicht (kg) 23.8 (verpakking)

Werkbreedte met rechterzijborstel (cm) 700

KENMERKEN
Hoofdborstel •

Zijborstel •

STANDAARD TOEBEHOREN
Hoofdborstel VP13211

Zijborstel VP11406

ARTIKELNUMMER 50000492

De PS480 is de eerste handmatige achterloop 
veegmachine van VIPER en biedt een robuuste en 
zeer productieve reinigingsoplossing die eenvou-
dig in gebruik is tegen een aantrekkelijke prijs. 
Het compacte ontwerp voegt kosteneffectiviteit 
toe aan de welbekende VIPER kwaliteit. De  
veegmachine is gebouwd op een stevig frame.  
De zijborstel wordt aangedreven door een riem 
en de hoofdborstels middels tandwielen via beide 
wielen. De VIPER PS480 is bijna onderhoudsvrij 
omdat er geen motor, batterij of netsnoer zijn.

Compact, gemakkelijk te gebruiken en onderhouden handmatige 
VIPER achterloop veegmachine

• Het compacte ontwerp maakt de VIPER PS480 
ideaal voor krappe ruimten

• De veegmachine is nagenoeg onderhoudsvrij, het 
is alleen maar mechanisch - geen motor, batterij  
of netsnoer

• De hoofdborstel kan worden afgesteld door te 
draaien aan de afstelknop. De borstels worden 
aangedreven door een wieloverbrenging en als  
de veegmachine naar achteren wordt getrokken 
stopt de borstel met draaien

• De hoofdborstel wordt vervangen door drie 
schroeven aan elke kant los te draaien

• De zijborstel wordt vervangen door drie schroeven 
los te draaien. De 38 liter vuilcontainer is zeer licht 
en het stevige handvat maakt hem eenvoudig te 
legen

PS480 – Handbediende veegmachine
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ROS1300 -  Ride on veegmachine

TECHNISCHE GEGEVENS
Voltage DC 24 V

Nominaal vermogen 2640W

Stroom verbruik 950W

Productiviteit met 2 zijborstels theoretisch/ werkelijk 8100/5670 m²/u

Maximale snelheid vooruit 8 km/u

Inhoud vuilcontainer 130L

Hellingspercentage (in werking) Max. 16%

Min. draaicirkel 2550 mm

Werkbreedte (zonder zijborstels) 700 mm

Werkbreedte (met 2 zijborstels) 1350 mm

Gewicht (GVW) 688 kg

KENMERKEN
Verstelbare stoel •

Zijbumpers •

LED verlichting voorzijde •

Waarschuwingslicht •

Vuilcontainer op wielen met optioneel mini 
containers

•

STANDAARD TOEBEHOREN
Zijborstel 300x500 PPL 0.8 55940587

Hoofdborstel 300X700 PPL 0.5 55940604

Waarschuwingslicht 55940539

Vernevelingssysteem 55940858

ARTIKELNUMMER 50000605

Grote oppervlakken schoonmaken is  
moeilijk. Maar de Viper ROS1300 is een  
ride-on veegmachine die is ontwikkeld voor 
een hoge productiviteit van begin tot eind.

Blijf reinigen met een ride-on veegmachine

• Behoud een hoge productiviteit, ongeacht 
uw toepassing met optimale stof- en vuilop-
vang en krachtige achterwielaandrijving - 
zelfs op hellingen

• Meer vegen, minder dumpen met de grote 
130L vuilcontainer op wielen en optioneel 
drie containers voor gemakkelijk storten van 
afval

• Geoptimaliseerd voor bestuurders met beker- 
houder, USB-poort, opbergruimte voor  
mobiele telefoon en waterniveau indicator 
voor vernevelingssysteem

• Ontwerp gericht op veiligheid met hand- 
matige rem, dubbele parkeerrem,  
waarschuwingslicht, LED-verlichting  
voorzijde, snelheidsreductie tijdens bochten 
en ergonomische verstelbare stoel

Verwijder de rode dop en vul de 
tank met schoon water

Container op wielen met optioneel 
mini containers

One touch start alle functies
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TECHNISCHE GEGEVENS LS160HD LS160
Vermogen (W) 1800 1300

Voltage (V) 220-240 240

Frequentie (Hz) 50 50

IP beschermingsklasse IPX4 IPX4

Werkbreedte (mm) 432 432

Kabellengte (m) 10/Oranje 10/Oranje

Borstel-/paddiameter (mm) 432 432

Toerental borstel/pad (tpm) 160 160

Lengte x breedte x hoogte (cm) 62X37X115 62X37X115

Netto gewicht (kg) 38.2 (3x optioneel extra gewicht) 35.2

KENMERKEN
Verstelbare handgreep • •

Handgreep met "soft grip" • •

Ergonomische handgreep • •

STANDAARD TOEBEHOREN
Tank VF75415 VF75415

Padhouder LS160 VF75421 VF75421

Borstel VF75434 VF75434

ARTIKELNUMMER 50000253 50000249

Deze VIPER eenschijfsmachine is de ideale 
oplossing voor het dagelijks reinigen van 
harde waterbestendige vloeren in hotels,  
restaurants, scholen en winkelcentra.

Betaalbare betrouwbaarheid

• Eenvoudig en gebruiksvriendelijk. De eenschijfs-
machine wordt automatisch geblokkeerd wanneer 
de bedieningsstang in een hoek van 90 graden 
staat. Soft start systeem en automatische borstel-
bevestiging

• Kwalitatief hoogwaardig product. Aluminium 
bedieningsstang, drievoudige tandwielaandrijving, 
laag geluidsniveau motor

• Eenvoudig in gebruik. Grote achterwielen voor 
gemakkelijk verplaatsen en voor een stabiele 
machine

• Waar voor uw geld. Watertank, borstel en  
padhouder worden standaard meegeleverd

• HD-variant optioneel  
verkrijgbaar met extra  
gewicht voor nóg betere  
reinigingsprestaties

LS160/LS160HD – Laagtoeren eenschijf smachines
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TECHNISCHE GEGEVENS DS350
Nominaal vermogen (W) 1500/1800

Voltage (V) 220-240

Frequentie (Hz) 50

IP beschermingsklasse IPX4

Werkbreedte (mm) 432

Kabellengte (m) 10/oranje

Borstel-/paddiameter (mm) 432

Toerental borstel/pad (tpm) 175/350

Afmetingen lxbxh (cm) 117x51x42

Netto gewicht (kg) 39.9

Bruto gewicht (gvw) (kg) 52.7

Tankinhoud (l) 10

KENMERKEN
Verstelbare handgreep •

Handgreep met "soft grip" •

Ergonomische handgreep •

STANDAARD TOEBEHOREN
Tank VF75415

Borstel VF75434

Padhouder VF75493

ARTIKELNUMMER 50000301

Eenvoudig te gebruiken en efficiënte duo-
speed eenschijfsmachine. De VIPER DS350
duospeed eenschijfsmachine is de ideale
oplossing voor het schrobben en opblokken
van harde vloeren. Ideaal voor het dagelijks
reinigen van harde vloeren in hotels, 
restaurants en scholen.

Veelzijdige duospeed eenschijfsmachine voor  
professionele reiniging

• Eenvoudig en gebruiksvriendelijk

• SoftStart systeem en snelle borstelbevestiging

• Hoogwaardig product. Aluminium frame, laag 
geluidsniveau dankzij riemaandrijving

• Eenvoudig te gebruiken. Grote wielen voor  
eenvoudig verplaatsen en een juiste balans van  
de eenschijfsmachine

• VIPER DS350 eenschijfsmachine wordt geleverd 
inclusief watertank, borstel en padhouder

• Keuze uit 175 of 350 tpm voor efficiënt en  
kosteneffectief onderhoud

DS350 – Duospeed eenschijf smachine
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TECHNISCHE GEGEVENS HS350
Vermogen (W) 1800

Voltage (V) 220-240

Frequentie (Hz) 50

IP beschermingsklasse IPX4

Werkbreedte (mm) 432

Kabellengte (m) 10/oranje

Borstel-/paddiameter (mm) 432

Toerental borstel/pad (tpm) 350

Afmetingen lxbxh (cm) 117x51x42

Netto gewicht (kg) 39.5

Bruto gewicht (gvw) (kg) 45.3

KENMERKEN
Verstelbare handgreep •

Handgreep met "soft grip" •

Ergonomische handgreep •

STANDAARD TOEBEHOREN
Padhouder VF75493

ARTIKELNUMMER 50000297

Eenvoudig te gebruiken en efficiënte hoog-
toeren eenschijfsmachine. De VIPER HS350  
is de perfecte oplossing voor het schrobben 
van harde vloeren en voor heavy-duty reini-
ging. Prima te gebruiken voor de dagelijkse 
reiniging van hotels, restaurants en scholen.

De juiste oplossing voor het regelmatig reinigen van harde vloeren

• Eenvoudig en gebruiksvriendelijk. De eenschijfs-
machine is automatisch geblokkeerd of zodra  
de bedieningsstang verticaal in een hoek van  
90 graden staat

• Soft start motor

• Kwalitatief hoogwaardig product. Laag  
geluidsniveau dankzij riemaandrijving

• Aluminium frame

• Eenvoudig in gebruik. Grote achterwielen voor 
gemakkelijk verplaatsen en een juiste balans

HS350 – Hoogtoeren eenschijf smachine
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TECHNISCHE GEGEVENS DR1500H-EU
Nominaal vermogen (W) 1200

Frequentie (Hz) 50-60

Voltage (V) 220-240

Werkbreedte (mm) 510

Kabellengte (m) 15/zwart

Toerental borstel/pad (tpm) 1500

Lengte x breedte x hoogte (cm) 83.8x53.3x120.6

Gewicht bij werking (kg) 40

Gewicht (kg) 39

Borstel-/paddiameter (mm) 510

KENMERKEN
Padhouder inbegrepen •

Verstelbare handgreep •

Handgreep met "soft grip" •

ARTIKELNUMMER 50000036

De VIPER DR 1500 H is een Ultra High Speed 
machine welke is ontworpen om grote 
oppervlakken te bewerken tegen lage onder-
houdskosten. Hij wordt gebruikt om harde 
vloeren hun langdurige glans te laten behou-
den. Eenvoudig te gebruiken.

Ultra High Speed machine om vloeren te onderhouden

• Eenvoudig te bedienen en servicevriendelijk

• Eenvoudig te manoeuvreren en te transporteren

• Inklapbare hendel voor eenvoudig opbergen

• Ergonomische bedieningsstang

• Voor zwaar gebruik, 1200 Watt motor

• Compleet geleverd en klaar voor gebruik

DR1500H – Burnisher
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Diensten

www.vipercleaning.nl / info.nl@vipercleaning.com

CUSTOMER SERVICE
VIPER is een organisatie die werkt met dealers.
VIPER werkt met dealers om onze servicecapaciteit te verhogen voor het leveren van producten samen met profes-
sionele ondersteuning en training. Ons service- en dealernetwerk is zeer uitgebreid, dus u vindt altijd een dealer bij  
u in de buurt. VIPER blijft dichtbij zijn klanten.

GARANTIE
Alle reinigingsapparatuur van VIPER is zorgvuldig getest en geïnspecteerd door een kwaliteitsmanager in de fabriek.  
Ze hebben de garantie, onderhevig aan de voorwaarden vermeld in de garantievoorwaarden, dat ze vrij zijn van  
materiaal- en productiefouten. Onze servicedealer repareert of vervangt alle onderdelen die, na onderzoek, een  
materiaal- of productiefout hebben. Bel voor een garantieclaim met uw VIPER-servicedealer.

Van toepassing op VIPER reinigingsapparatuur die verkocht wordt in Europa, het Midden-Oosten en Afrika:
• Uw VIPER reinigingsapparatuur kent een garantie tegen productiefouten gedurende één jaar vanaf de datum  

van aankoop.
• Deze garantie wordt slechts op het moment van originele aankoop afgegeven; hij is niet overdraagbaar.
• De VIPER servicedealer repareert de VIPER reinigingsmachine tijdens de garantieperiode.
• Het aantonen van de originele aankoopdatum dient gedaan te worden door de originele koper via de verkoop-

factuur of ander bewijs.
• Alle verzend- of transportkosten, inclusief verzekering, komen voor rekening van de eigenaar. Alle claims van een 

andere aard zijn niet gedekt.
• De garantie voor VIPER reinigingsapparatuur is alleen geldig in het originele land van aankoop.

LET OP: Deze garantie is niet van toepassing op schade die veroorzaakt wordt door een ongeluk, misbruik, eigen 
reparaties, nalatigheid, brand of op een VIPER product dat gerepareerd is door een ander dan een bevoegde VIPER 
servicedealer. Ook slijtage van onderdelen wordt niet door de garantie gedekt. De garantie wordt ongeldig als de 
producten gebruikt worden voor elk ander doel dan het beoogde. Lees de instructiehandleidingen en onderhouds-
instructies zorgvuldig door.

www.vipercleaning.nl

Ook op onze site
• Productinformatie
• Technische handleidingen
• Brochures
• Dealer zoeken


