
Veelzijdige duospeed eenschijfsmachine voor professionele reiniging

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

16633

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

Eenvoudig te gebruiken en efficiënte duospeed 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.
De VIPER DS350 is een veelzijdige duospeed machine geschikt voor
verschillende professionele reinigingswerkzaamheden. Schrobben, spray
cleaning en boen werkzaamheden. Door een professioneel ontwerp
kunnen wij deze VIPER eenschijfsmachine aanbieden tegen een zeer
aantrekkelijk prijs/kwaliteit verhouding. De bediening is heel eenvoudig.
Deze VIPER DS350 eenschijf duospeedmachine is robuust, betrouwbaar
en service/onderhoudsvriendelijk. Dankzij het ergonomische ontwerp is het
eenvoudig om vloeren te schrobben, spray-reinigen en te boenen. De
VIPER HS350 duospeed is meteen klaar voor gebruik en wordt geleverd
inclusief tank, schrobborstel en padhouder. Optioneel zijn een
schuimgenerator en een tapijtborstel leverbaar.

• Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
• Soft start 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 eenschijfmachine
• VIPER DS350 eenschijfmachine wordt geleverd inclusief water tank, borstel en padhouder.
• Keuze uit 175 of 350 tpm voor efficiënt en kosteneffectief onderhoud

● Standaard uitrusting

Standaard toebehoren Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid

DS350-EU
17IN DUAL
SPEED SD

175/350RPM

TankTankTankTank

TANK KIT VF75415 0 ●

Borstel 430 mmBorstel 430 mmBorstel 430 mmBorstel 430 mm

Borstel VF75434 0 ●

VIPER accessoiresVIPER accessoiresVIPER accessoiresVIPER accessoires

Padhouder VF75493 0 ●

Model
DS350-EU 17IN

DUAL SPEED SD
175/350RPM

Artikelnummer 50000301

Kenmerken

Verstelbare handgreep ●

Handgreep met "soft grip" ●

Ergonomische handgreep ●
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Technische specificaties
DS350-EU 17IN

DUAL SPEED SD
175/350RPM

Voltage (V) 220-240

Frequentie (Hz) 50

IP beschermingsklasse IPX4

Nominaal vermogen (W) 1500/1800

Werkbreedte (mm) 432

Kabellengte (m) 10/orange

Tankinhoud (l) 10

Borstel-/paddiameter (mm) 432

Toerental borstel/pad (tpm) 175/350

Afmetingen, L x B x H (cm) 117x51x42

Bruto gewicht (gvw) (kg) 52.7

Netto gewicht (kg) 39.9

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid

DS350-EU
17IN DUAL
SPEED SD

175/350RPM

Borstel 430 mmBorstel 430 mmBorstel 430 mmBorstel 430 mm

Borstel VF75434 0 ●

CARPET BRUSH KIT VF75420 0 ○

VIPER accessoiresVIPER accessoiresVIPER accessoiresVIPER accessoires

Padhouder VF75493 0 ●

TankTankTankTank

Foam generator DF-100A 50000055 0 ○

TANK KIT VF75415 0 ●

OverigeOverigeOverigeOverige

BRACKET KIT FOR LS160 VF75418 0 ○

Eenschijfsmachines DS350


