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De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

De VIPER CAR275 tapijt-bekledingsreiniger is de perfecte oplossing voor
het reinigen van tapijten in ruimten die intensief gebruikt worden. Tevens
uitermate geschikt voor het reinigingen van bekleding in auto's of op
meubelen.
Met de VIPER CAR275 tapijtreiniger(tapijtextractiemachine) voldoet u aan
de hoge eisen die worden gesteld aan het reinigen van middelgrote
ruimten met tapijt in kantoren, scholen, luchthavens, restaurants, hotels en
winkelcentra.

• 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 concurrenten, zodat het
water gelijkmatig en krachtig op het tapijt wordt gesproeid

• Optioneel verkrijgbaar handmondstuk voor het reinigigen van
meubelen

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

● Standaard uitrusting

Standaard toebehoren Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid

CAR275-EU
75L 230V
50/60HZ

ZuigslangZuigslangZuigslangZuigslang

Zuigslang kit VA81096 1 ●

FiltersFiltersFiltersFilters

Stoffilter 75l VA80110 0 ●

VIPER accessoiresVIPER accessoiresVIPER accessoiresVIPER accessoires

Handmondstuk VA86860 0 ●

OverigeOverigeOverigeOverige

KIT RVS GEBOGEN BUIS 2-DELIG VA81100 1 ●

SET DRIEHOEKMONDSTUK VA81102 1 ●
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Model CAR275-EU 75L
230V 50/60HZ

Artikelnummer 50000209

Kenmerken

Afvoerslang vuilwatertank ●

Comfortabel handvat ●

Technische specificaties CAR275-EU 75L
230V 50/60HZ

Pomp 36W/70PSI

Voltage (V) 220-240

Frequentie (Hz) 50-60

IP beschermingsklasse X4

Nominaal vermogen (W) 2000

Max. luchtstroom (m³/h - l/min.) 300/5000

Vacuüm (mm H2O) 2005

Geluidsniveau (dB(A)) 78

Kabellengte (m) 10

Schoonwatertank (l) 25

Vuilwatertank (l) 75

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

Gewicht (kg) 33

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid

CAR275-EU
75L 230V
50/60HZ

OverigeOverigeOverigeOverige

KIT RVS GEBOGEN BUIS 2-DELIG VA81100 1 ●

SET DRIEHOEKMONDSTUK VA81102 1 ●

ZuigslangZuigslangZuigslangZuigslang

Zuigslang kit VA81096 1 ●

VIPER accessoiresVIPER accessoiresVIPER accessoiresVIPER accessoires
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Accessoires Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid

CAR275-EU
75L 230V
50/60HZ

Handmondstuk VA86860 0 ●

FiltersFiltersFiltersFilters

FILTER APP. CAR275/LSU375/LSU395 VA81343 0 ○

Stoffilter 75l VA80110 0 ●
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