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De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

De PS480 is de eerste handmatige achterloop veegmachine van VIPER
en biedt een robuuste en zeer productieve reinigingsoplossing die
eenvoudig 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 en de
borstels worden aangedreven met behulp van een riem of een eenvoudige
overbrenging aan beide wielen. Dot zorgt voor een praktisch
onderhoudsvrije machine, mede door het ontbreken van een motor,
batterij of netsnoer.
U kunt zich richten op de schoonmaakwerkzaamheden, de veegmachine
biedt een grote capaciteit met de 38 liter vuilcontainer. Al duwend vloeren
vegen zowel binnen als buiten, deze VIPER veegmachine verwijdert
papier, bladeren, doppen, kurken, sigarettenpeuken en zelfs kleine
schroeven en spijkers.
De eenvoud maakt deze VIPER veegmachine zeer betrouwbaar.
Lichtgewicht, eenvoudig te manoeuvreren en met een werkbreedte van 72
cm biedt de VIPER PS 480 veegmachine snelle en productieve reiniging
van winkels, benzinestations, scholen, kleine fabrieken, magazijnen,
stations, binnenplaatsen en voetpaden.

• Het compacte ontwerp maakt de VIPER PS480 ideaal voor krappe ruimten
• De veegmachine is nagenoeg onderhoudsvrij, uitsluitend mechanisch - geen motor, batterij of netsnoer
• De hoofdborstel kan worden afgesteld door te draaien aan de afstelknop. De borstels worden aangedreven door een overbrenging aan beide

wielen en als de veegmachine naar achteren wordt getrokken stopt de borstel met draaien
• De hoofdborstel kan zonder gereedschap worden vervangen door simpelweg drie schroeven aan elke kant los te draaien
• De zijborstel is riemaangedreven. Om de riem te spannen verschuif je de plaat door heel eenvoudig twee schroeven los te draaien
• De zijborstel kan ook op een simpele manier worden vervangen door slechts twee schroeven los te draaien.
• De 38 liter vuilcontainer is zeer licht en het stevige handvat maakt hem eenvoudig om te legen

● Standaard uitrusting

Standaard toebehoren Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid

PS480-EU
PUSH

SWEEPER

HoofdborstelHoofdborstelHoofdborstelHoofdborstel

Hoofdborstel VP13211 1 ●

ZijborstelZijborstelZijborstelZijborstel

Zijborstel VP11406 2 ●
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Model PS480-EU PUSH
SWEEPER

Artikelnummer 50000492

Kenmerken

Hoofdborstel ●

Zijborstel ●

Technische specificaties PS480-EU PUSH
SWEEPER

Capaciteit (m²/u) 2800

Inhoud vuilcontainer (l) 38

Hoofdborstel (mm) 480

Lengte x breedte x hoogte (mm) 1320x850x1000 mm
(operation)

Afmeting in cm 960x850x1030 mm
(upright)

Netto gewicht (kg) 19.5

Transportgewicht (kg) 23.8(package)

Werkbreedte met rechterzijborstel 700

Afmeting verpakking 860x810x390 mm
(package)

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid

PS480-EU
PUSH

SWEEPER

HoofdborstelHoofdborstelHoofdborstelHoofdborstel

Hoofdborstel VP13211 1 ●

ZijborstelZijborstelZijborstelZijborstel

SIDE BROOM LEFT KIT-OPTIONAL VP13500 1 ○

Zijborstel VP11406 2 ●
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