
PS480

Betrouwbaar, eenvoudig en zeer effectief

ONDERDEEL VAN DE NILFISK GROUP

Efficiënte reiniging
met een snelle handbediende duwveegmachine



De PS480 is de eerste handaangedreven duwveegmachine van 
Viper die u een robuuste en zeer productieve schoonmaakoplossing 
biedt die gebruiksvriendelijk is en tegen een concurrerende prijs 
verkrijgbaar is.
 
Het compacte ontwerp en de constructieve aspecten dragen 
bij aan de kosteneffectiviteit en kwaliteit van de alom bekende 
Viper. Deze veegmachine is opgebouwd op een robuust frame 
en de bezems worden aangedreven via een riemaandrijving of 
via een eenvoudige tweewielige transmissie met een zeer geringe 
onderhoudsbehoefte, aangezien er geen aandacht hoeft te  
worden besteed aan een motor, accu of netsnoer. 

U kunt de focus dus volledig op de schoonmaaktaken gericht 
houden. De opvangcapaciteit van de vuilcontainer bedraagt maar 
liefst 38 liter. De PS480 duwveger van Viper kan binnen en buiten 
worden gebruikt en verwijdert en verzamelt papier, bladeren, 
doppen, kurken, sigarettenpeuken - en zelfs kleine schroeven en 
spijkers enz.

Duw de Viper heel eenvoudig vooruit 
- voor een betrouwbare, productieve reiniging

De informatie en illustraties in deze catalogus zijn vrijblijvend van aard en kunnen niet worden 
uitgelegd als reden voor claims of aanspraken van welke aard dan ook. Wijzigingen van de 
technische gegevens, het design en de uitrusting voorbehouden.

DEALER:VIPER EUROPE

Internet: www.vipercleaning.eu 
E-mail: info.eu@vipercleaning.com

No claims can be made on the basis of information or illustrations  
contained in this catalogue. Subject to alteration of technical data, 
design and equipment. 96
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The perfect solution for scrubbing and drying in mid-sized and heavy-traf�c areas
•   The solution tank and recovery tank is integrated into one molded part which creates 

higher tank capacity. The body architecture helps to increase tank capacity for longer 
cleaning operations with one �ll. This saves you time!

•   Easy to use. Both the built in charger, reduced pushing force and ergonomic start/stop 
switch gives the user a better handling of the product and use less force during  
cleaning.

•   Hour meter is built in the control panel of AS510B, which means that the operator and 
after service-operators easily can understand the running time of the machine.

•   User-friendly and simple. The cover of recovery tank is much bigger than competitive 
products and it makes the cleaning of the recovery tank easier. 

•   Easy to �ll clean water tank, both brush and vacuum motors are very well protected 
from water splash.

•   Available in both cable and battery version to give the customer the �exibility to choose 
the best product to cover their cleaning needs.

You will �nd it ideally suitable for daily indoor cleaning in middle sized areas of 
hotels, restaurants, schools, shopping malls and other retail outlets, as well as 
hospitals, metro/train stations. 

SIMPLE TO USE MEDIUM-SIZED WALK-BEHIND SCRUBBER DRYER
MODEL: AS430/510

AS430B / AS430C AS510B / AS510C

Technical speci�cations

Solution tank (l) 40/50 40/50

Recovery tank (l) 40/50 40/50

Brush/pad diameter (cm) 430 510

Brush/pad pressure (kg) 30 max 35 max

Squeegee width (cm) 730 790

Sound pressure level (dB(A)) 70 70

Speed control (rpm) 150/170 150/170

Brush motor (Watts) 550/750 650/750

Vacuum motor 2 stages (Watts) 350/650 350/650

Cable length (m) -/20 -/20

Battery type 2x12V 85Ah/20h AGM/- 2x12V 105Ah/20h AGM/-

Battery compartment size (LxWxH) (mm) 340x330x260/- 340x330x260/-

Net weight (kg) (empty tanks, with batteries) 126kg/78kg 145kg  /88kg

Max loading weight (kg) 200kg/170kg 220kg/180kg

Length x Width x Height (mm) 1200x610x1170 1200x610x1170

Reference 50000218/50000219(UK)
50000220/50000221(UK)

50000238/50000239 (UK)
50000240/50000241 (UK)

Standard accessories

Brush VF90411 VF90417
Front squeegee blade VF90103 VF90119
Rear squeegee blade VF90104 VF90120
Battery (comes with machine) - -
Charger VF90271 - EU/VF90271 - UK VF90271 - EU/VF90271 - UK
Kit squeegee aluminum VF90134 VF90135

Optional accessories

Pad driver VF90428 VF90416

Technische specificaties
Beschrijving PS480

Krachtbron Handaangedreven

Productiviteit hoofdborstel theoretisch/daadwerkelijk (m2/h) 1920/960

Productiviteit 1 zijborstel theoretisch/daadwerkelijk (m2/h) 2800/1400

Productiviteit 2 zijborstels theoretisch/daadwerkelijk (m2/h) -

Werkbreedte m. rechter zijborstel (mm) 700

Lengte hoofdborstel (mm) 480

Capaciteit vuilcontainer (l) 38

Gewicht (kg) 19,5

Verzendgewicht (kg) 23,8 (verpakking)

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

Afmetingen (mm) 960x850x1030 mm (rechtop gezet)

Verpakkingsafmetingen (mm) 860x810x390 mm (verpakking)

Artikelnummer 50000492

Standaard accessoires
Hoofdborstel VP13211

Zijborstel VP11406

Optionele accessoires
Linker zijborstel VP13500
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·   Het compacte ontwerp maakt de Viper PS480 ideaal voor krappe 
ruimtes en omgevingen waar veel obstakels aanwezig zijn.

·   De Viper PS480 is vrijwel onderhoudsvrij, omdat het een zuiver  
mechanische machine is - zonder motor, accu of netsnoer

· De hoofdborstel kan worden ingesteld door aan de handgreep 
 knop te draaien. Hij wordt aangedreven door een tweewielige  
 overbrenging en stopt met draaien, wanneer de veegmachine  
 achteruit wordt getrokken. Om de hoofdborstel te vervangen,  
 hoeft u slechts de drie schroeven aan weerszijden los te draaien.
· De zijborstel wordt aangedreven via een riem. Om de  
 riemspanning te verhogen dient u de plaat te verschuiven en  
 de twee schroeven op de plaat losdraaien en naar behoefte  
 verstellen.
· Om de zijborstel te vervangen, hoeven slechts drie schroeven te  
 worden uitgedraaid. De 38-liter vuilcontainer is zeer licht en  
 met de robuuste handgreep laat hij zich gemakkelijk legen.


